ACTA DE LA SESSIÓ ordinària núm. 9 REALITZADA PER PLE DE L'AJUNTAMENT
EL DIA 27/07/2011.
A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 20:00 hores del dia 27/07/2011, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió ordinaria de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; REGIDOR (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; REGIDORA (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; REGIDOR (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; REGIDORA (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; REGIDOR (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; REGIDOR (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; REGIDORA (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
ABSENTS:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

CULTURA
2.FESTES LOCALS
2.01.- EXP.: 18/11. FESTES LOCALS ANY 2012.
SERVEIS D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
3.APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
3.01.- EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 01/01/2011.
SERVEIS ECONÒMICS
4.APROVACIÓ MODIFICACIÓ
4.01.- EXP.: IPMC11/010. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10.
5.RECONEIXEMENT
5.01.- EXP.: IPRC2011/004. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
SERVEIS TERRITORIALS
6.APROVACIÓ EXPEDIENT
6.01.- EXP.: UBCU100003. APROVACIÓ EXPEDIENT MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE LLIURE
CONCURRÈNCIA, EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES.
7.APROVACIÓ PROVISIONAL
7.01.- EXP.: UPCV110001 I UPPG110001. APROVACIÓ PROVISIONAL
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL A L’ÀMBIT DE LA
PARCEL·LA “C” DE BARICENTRO.
8.CESSIÓ
8.01.- EXP.: UBCP100002. CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉ IMMOBLE PER DESTINAR-LO
A LA CONSTRUCCIÓ D’UN EQUIPAMENT D’ÚS DOCENT.
RÈGIM INTERIOR
9.DONAR COMPTE AL PLE
9.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1385, DE
DATA 27 DE JUNY DE 2011, RELATIU A L'ESMENA ERRORS DETECTATS
AL DECRET 1343 DE DATA 11 DE JUNY DE 2011.
9.02.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 1393 AL
NÚM. 1402, DE DATA 30 DE JUNY DE 2011, RELATIUS A LES
DECLARACIONS DE DEDICACIONS DELS REGIDORS.

9.03.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1429, DE
DATA 5 DE JULIOL DE 2011, RELATIU A LES DELEGACIONS DE
L'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
ALCALDIA
10.- DONAR COMPTE AL PLE
10.01.- EXP.: XXXX. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
11.-

MOCIONS D'URGÈNCIA.

12.-

PRECS I PREGUNTES.

QÜESTIÓ PRÈVIA
Sra. del Frago: Previ a l’ordre del dia d’aquest Ple, en nom de tots els grups llegiré un petit
manifest institucional referent als fets passats a Noruega i després farem un minut de silenci.
“El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a Noruega,
es va realitzar un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos ministeris
adjacents i contra el campament d’estiu de l’AUF, Joventut Laborista Noruega, a l’illa
d’Utoya.
Aquest darrer crim va comportar la mort de quasi una norantena d’adolescents i joves,
convertint els fets en un autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia
perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial.
Aquests fets vénen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral de
l’extrema dreta i de la intolerància. L’odi i el fanatisme que han servit de pretext per realitzar
aquests horribles crims.
Realitzem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a Noruega i
mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. També volem
mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega, reivindiquem la fermesa
democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la violència. Reafirmem la
convivència i el respecte com un dels valors suprems del nostre model social.”
Hi farem un minut de silenci.
. _____________________

DICTÀMENS
1.

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

EXP.: XASP201108. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, feta el propassat dia
29 de juny de 2011, de la qual prèviament s'ha tramès còpia a tots els components de la
Corporació.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS.
_____________________
2

FESTES LOCALS

2.1

EXP.: 18/11. FESTES LOCALS ANY 2012.

FESTES LOCALS ANY 2012
Atès a l’escrit remès pel departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya de
data de sortida 2 de juny de 2011, en el qual se sol·licita la proposta, per part d’aquest
Ajuntament, de les dues festes locals per al proper any 2012.
Atès que el Reial Decret núm. 2001/1983, de 28 de juliol, en el seu article 46, estableix que
correspon al Ple municipal determinar aquestes festes.
Atès l’informe tècnic del Departament de Cultura.
En conseqüència a proposta de la tinenta d’alcalde regidora de Cultura, es proposa l’adopció
del següent
ACORD:
Proposar a la Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, com a festes
locals d’aquest municipi de Barberà del Vallès per al proper any 2012, els dies 28 de maig i 9
de juliol de 2012.
APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sra. Colomer: Bona tarda.
Això només es establir les dues festes de caràcter local a Barberà del Vallès. S’ha de
comunicar abans del dia 31 de juliol al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya aquestes dues dates.
Llavors, continuarem sempre de la mateixa manera, una seria relacionada amb la segona
Pasqua, que seria el dia 28 de maig i l’altra la Festa Major, que en aquest cas seria el 9 de
juliol. S’ha retardat una mica perquè, normalment, el primer cap de setmana de juliol, el que
passa és que si ho fèiem el cap de setmana d’abans agafa divendres que era juny, dissabte que
era juny i fins diumenge i dilluns.
Per tant, el primer cap de setmana sencer de juliol seria la festa el dia 9, que seria també un
dilluns.
I, en principi, això s’ha de comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació abans del dia 31
de juliol perquè ho tinguin en compte.
Sr. Rodríguez: Bona nit a tothom.

Volia fer, a veure, òbviament estem d’acord amb les festes triades, no direm que no, però
volíem fer una excepció.
Als centres escolars i al Consell Escolar Municipal quan fixen calendari del curs següent,
normalment, ho fan als voltants del maig. Per tant, fora bo que, de cara a altres anys
poguéssim tenir les dates amb una antelació. És a dir, no esperar fins al Ple de juliol encara
que sigui el termini que ens marca el Departament, tenir-ho una mica abans per tal de poder
fer ja el calendari... sempre es fa trucant a Ensenyament i trucant a Cultura i ja, més o menys,
ja ho sabem, però per tenir-ho ja havent passat per Ple i havent estat aprovat simplement era
això.
A veure si és possible de cara a l’any proper doncs tenir-ho.
Gràcies.
_____________________
3

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ

3.1

EXP.: XXXX. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 01/01/2011.

APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ A 01/01/2011.
Vist el Capítol IV del Títol II del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 1690/86, d’11 de juliol, modificat per Reial
Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Vista la Resolució de 9 d’abril de 1997, de la Subsecretaria, per la qual es disposa la
publicació de la Resolució de 9 d’abril, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i
del Director General de Cooperació Territorial, segons la qual es dicten instruccions
tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal (BOE nº 87, d’11
d’abril de 1997).
En virtut del que disposa la clàusula quarta del Conveni de gestió de Padró Municipal
d’Habitants signat en data 9 de desembre de 2002 entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona, Departament d’Estadística i Població.
D’acord amb el procediment de revisió de les xifres de la població de Barberà del Vallès a
data 1 de gener de 2011, tal com consta a l’annex 1 adjunt, efectuat entre l’INE, la Diputació
de Barcelona i l'Ajuntament de Barberà del Vallès, resoltes les discrepàncies trobades en els
fitxers tractats, s’ha obtingut la xifra final d’habitants de Barberà del Vallès que es detalla
més avall.
S’ACORDA:
Aprovar el detall numèric d’habitants (annex 1) corresponent a la rectificació anual de la xifra
de població a 1 de gener de 2011, amb el resum següent:
Homes
15885

Dones
16148

Total habitants de dret
32033

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

4

APROVACIÓ MODIFICACIÓ

4.1

EXP.: IPMC11/010. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 10.
Expedient: IPMC11/010.
Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda en què es manifesta la necessitat de
modificar el pressupost de l’exercici 2011.
Atès que per atendre aquestes necessitats les consignacions pressupostàries són insuficients, i
que la part dels fons necessaris per a finançar els increments de les aplicacions
pressupostàries esmentades a la memòria es poden obtenir per transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries.
Atès que les aplicacions pressupostàries a disminuir corresponen a despeses que no és
necessària la seva execució o poden ser reduïdes sense pertorbar els serveis corresponents.
Vist l’informe núm. 46 de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els articles 169 a 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vistos els articles 34, 40 a 42 i 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici
2011.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 10 del Pressupost municipal
2011 per:
a)

Transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa:
DISMINUCIONS
Aplicació
pressupostària

Concepte

Gabinet d'alcaldia. Sous
2011 001 920 12004 grup C2
Gabinet d'alcaldia.
2011 001 920 12100 Complement de destí
Gabinet d'alcaldia.

INCREMENTS
Import baixa

Aplicació
pressupostària

Concepte

1.198,50 € 2011 004 231 22699 Activitats Pla de barris
Serveis de
1.000,00 € 2011 200 920 22200 telecomunicacions
Serveis generals.
Subministrament energia

Import alta
5.218,93 €
2.000,00 €

2011 001 920 12101 Complement específic
Gabinet d'alcaldia.
Retribucions personal
2011 001 920 13000 laboral
Gabinet d'alcaldia.
2011 001 920 16000 Seguretat social
Oficina de comunicació.
Retribucions personal
2011 002 920 13000 laboral
Oficina de comunicació.
Retribucions personal
2011 002 920 13100 eventual
Oficina de comunicació.
2011 002 920 16000 Seguretat social
Policia local. Sous grup
2011 100 920 12004 C2
Policia local.
2011 100 920 12100 Complement de destí
Policia local. Seguretat
2011 100 920 16000 social
Serveis generals. Sous
2011 200 920 12000 grup A1
Serveis generals. Sous
2011 200 920 12003 grup C1
Serveis generals.
2011 200 920 16000 Seguretat social
2011 280 920 12004 OAC. Sous grup C2
OAC. Retribucions
2011 280 920 13000 personal laboral
2011 280 920 16000 OAC. Seguretat social
Serveis territorials.
2011 410 920 12101 Complement específic
Serveis territorials.
Retribucions personal
2011 410 920 13000 laboral
TOTAL CAP. 1
Serveis generals.
Reparació i manteniment
2011 200 920 21200 d'edificis i construccions
TOTAL CAP. 2
TOTAL DISMINUCIONS

b)

3.000,00 € 2011 200 920 22100 elèctrica

64.000,00 €

Jutjat de Pau. Material
1.000,00 € 2011 200 920 22000 d'oficina no inventariable
Medi ambient. Estudis i
2.000,00 € 2011 450 172 22706 treballs tècnics

9.950,00 €

Serveis territorials. Altres
10.000,00 € 2011 410 150 22699 despeses diverses

5.100,00 €

Cultura. Manteniment
10.000,00 € 2011 540 330 21200 edificis i construccions
20.000,00 €

730,00 €

21.623,45 €

TOTAL CAP. 2
Promoció econòmica.
30.000,00 € 2011 720 241 48900 Fundació Barberà Promoció

108.622,38 €

30.000,00 €

185.000,00 €

TOTAL CAP. 4

185.000,00 €

100.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €

5.800,43 €
271.998,93 €

21.623,45 €
21.623,45 €
293.622,38 €

TOTAL INCREMENTS

293.622,38 €

Crèdit extraordinari:
FINANÇAMENT
Aplicació
pressupostària

Concepte

Serveis generals.
Reparació i manteniment
2011 200 920 21200 d'edificis i construccions
TOTAL FINANÇAMENT

NOVA CREACIÓ
Import

Aplicació
pressupostària

Concepte

Import

5.260,00 € 2011 440 155 62400 Vehicles Brigada d'obres

5.260,00 €

5.260,00 €

5.260,00 €

TOTAL INCREMENTS

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions,
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.

VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra:
Abstencions: 10
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sr. Garcés: Bona tarda.
La proposta d’acord seria, en primer lloc, aprovar aquesta modificació de crèdit, que seria la
número 10, corresponent al pressupost municipal del 2011, que constaria de dos parts.
Una primera part A que correspon a les transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despesa. Estaríem parlant que analitzant les necessitats
d’algunes partides molt concretes i que podem finançar a partir d’altres partides que veiem
que pel nivell d’execució motivat, fonamentalment, pel tema de que en el capital 1 sempre és
pressuposta el 100% com si no hi hagi cap incidència al llarg de l’any, però després doncs hi
ha baixes, hi ha coses que fan permetre analitzar alguns estalvis. Aquests estalvis que hem
vist corresponen al transcorregut, a l’executat de gener a juny, no vol dir que no poguessin
haver més estalvis en el segon semestre, motivat per aquest tema i d’aquí que faríem aquesta
proposta. Que en el total correspon, com deia, en aquest apartat A de transferències entre
partides, d’un total de 293.622,38 euros, que els increments serien: 5.218,93 € - activitats del
Pla de Barris de la Romànica; 2.000 € - a reforçar la partida de serveis de telecomunicacions,
fonamentalment les factures de telefonia; 64.000 € - per reforçar la partida del consum
d’energia elèctrica; una petita partida, 730 € - per tema de notificacions i material no
inventariable del Jutjat de Pau; també reforçar les partides de medi ambient i serveis
territorials, aquestes de 9.950 i 5.100, perquè per unes factures que van arribar antigues del
2007, del Consell Comarcal, és necessari reforçar aquesta partida, per poder-ho disposar i
poder executar els programes.
Hi ha una partida de 21.623,45 €, que veieu que existeix una en la disminució exactament
igual, perquè simplement és un canvi de departament, passa de Serveis Generals a Cultura,
però el concepte és el mateix de manteniment, però a l’hora de treballar per centre de cost,
per orgànic és necessari fer aquest traspàs.
I una, la més important de tots aquests increments, que correspon a un increment de la
transferència a la Fundació Barberà Promoció per reforçar tots els programes d’ocupació que
es van donar fonamentalment a finals del 2010 que s’estan executant dintre del 2011, com el
programa SUMA’T, el programa de Plans d’Ocupació Locals Especials de la Generalitat i per
poder acabar d’executar aquests programes són necessaris per la part d’aportació municipal
que fem endavant.
Els orígens d’aquest import que deia de 293.622,38 €, hi ha aquesta primera part de
21.623,45 que és una transferència directa de Serveis Generals a Cultura i, la resta,
271.998,93 correspon tot a capítol 1, que és un capítol 1 que està totalment vinculat i s'ha
agafat d’aquelles partides que, perquè ha hagut malalties, ha hagut baixes per maternitat o ha
hagut incorporació, per exemple el cas més gran és el de la Policia Local, que en el primer
semestre hi ha hagut policies que han estat a l’escola de Mollet i ara ja és quan s’incorporen i

ja sí que tindran el sou sencer. O sigui, s’ha anat agafant d’aquelles partides que es veien,
però de totes maneres com sabeu el capítol 1 està sencer vinculat i una mica donava igual de
quina partida s’agafessin.
I hi ha una segona part, que és el crèdit extraordinari, que correspon a 5.260 € i en aquest cas
també tot queda dintre de Serveis Generals, el que passa que és necessari portar-ho a Ple
perquè és passar del capítol 2, de reparació i manteniment, a... hem vist l’oportunitat de poder
adquirir un vehicle de segona mà per la brigada d’obres, no sé si eren 2.500 o 2.600, i també
un dumper que s’acabava el contracte de leasing, poder executar l’opció de compra i així
estalviar-nos fer un altre leasing per un nou vehicle, d’aquesta forma uns vehicles que estaven
en condicions adequades per continuar funcionant, doncs a traves d’aquesta modificació de
crèdit, d’aquest crèdit extraordinari poder fer front a tenir, disposar aquests dos vehicles.
Per tant, una vegada aquest primer punt, passaríem al segon, seria exposar aquest expedient
de modificació de crèdit a informació pública per un període de 15 dies a comptar des de
l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí de la Província de Barcelona
perquè els interessats puguin examinar-lo i presentat, si s’escau, reclamacions davant del Ple
Municipal.
I, en tercer lloc, si durant el període d’informació pública no s’hi presentessin reclamacions,
doncs aquest expedient de modificació de crèdit es consideraria aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar un nou acord i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al
Butlletí de la Província de Barcelona de Barcelona.
Sr. Rivera: Bona tarda.
Tot i que compartim els projectes de la Fundació Barberà Promoció i aquest raonament que
ha fet el regidor, el tinent d’alcalde, no podem donar suport a aquest acord per una cosa que
també ha explicat molt bé, el problema que tenim amb la previsió del consum d’energia
elèctrica, que de la previsió d’inicial d’un milió d’euros, aproximadament, al final estem, a
dia d’avui, a un 1.900.000 euros, si no m’equivoco. Motivat per les factures de l’any passat i
per les anteriors.
Per tant, tot i que, repeteixo compartim l’objectiu d’una bona part d’aquesta modificació,
doncs, hem d’evidenciar que hi ha un problema, que esperem que a partir d’aquest any es
pugui anar millorant.
Gràcies. Per tant, ens abstindrem.
Sr. Fernández: Buenas tardes.
Nosotros también nos vamos a abstener por pura coherencia. Porque nosotros en el momento
en que se aprobó el presupuesto de 2011, el Partido Popular ya denunció que las cuentas no
eran reales, es decir, no respondían ni siquiera a la previsión de gasto que ustedes tenían. En
una de esas partidas, precisamente, era en los consumos. En los consumos el Partido Popular
insistió que no eran reales. Tal es así que, como ha dicho el portavoz de Iniciativa, partíamos
de una previsión de 988.000 euros, aproximadamente, y ahora estamos en una previsión de
1.700.000.
Evidentemente, eso ustedes ya lo conocían, lo que pasa es que no quisieron meter ese gasto.
¿Por qué? Pues, por lo que también ha explicado el Sr. Garcés acerca de que están ustedes
jugando como comodín en el capitulo 1 de sueldos.
Nosotros no vamos a votar a favor pero entendemos que no podemos dejar de pagar facturas
y entre ellas la factura de la luz y, por lo tanto, no vamos a votar en contra.
También hay una cosa, a la que quiero hacer especial mención, que es al tema de Promoción
Económica. Esto responde a una subvención que no se ha recibido todavía de la Generalitat,
si no entendí mal en la Comisión Informativa. Y es precisamente un punto en el que también

insistimos desde el Partido Popular, que había subvenciones registradas como ingresos en el
2011, de la que no se tenia ninguna seguridad de que se iban a percibir, especialmente de la
Generalitat de Catalunya. Pues bien, esto se hizo caso omiso en el momento en el que se
aprobó el presupuesto y ahora nos encontramos con que tenemos que hacer una nueva
modificación de créditos, que ya van 10, cuando resulta que llevamos, pues bueno, hoy es la
sesión novena ordinaria del Pleno y podemos contar también las sesiones extraordinarias, a
mí me parece totalmente desproporcionado esta forma de actuar, a golpe de modificación y a
golpe de imprevisiones.
Gracias.
Sr. Rodríguez: A veure, des de la Plataforma ens abstindrem en aquest punt, entre altres
coses per alguns dels motius que ja s’han dit.
És a dir, primer, perquè pensem que tot i que el sistema o el mecanisme de les modificacions
de crèdit o els reconeixements extrajudicials, doncs, bé, són permesos i són legals i són una
eina per ajustar el pressupost que ha de ser una cosa viva, doncs pensem que potser s’està fent
un ús excessiu, d’aquest mecanisme.
També perquè mirant l’expedient del Ple, aquests 64.000 euros de subministrament d’energia
doncs dóna la sensació que no seran els últims i que d’aquí fins a final d’any ens tocarà fer
alguna altra modificació perquè sembla que la quantitat pressupostada en aquest aspecte
doncs se’ns ha quedat curta i més tenint en compte si obrim algun nou equipament d’aquí a
final de l’any, doncs suposo, que encara empitjorarà la situació.
Per tant, per aquest motiu nosaltres no podem estar d’acord i ens abstindrem, perquè pensem
que també és una eina que forma part del pressupost que vostès han aprovat i, per tant, estan
en tot el dret d’utilitzar aquest mecanisme, però nosaltres ens abstenim.
Gràcies.
Sr. Ramon: Nosaltres, evidentment, després d’haver parlat, concretament, fins i tot, amb el
regidor d’aquest problema, del subministrament elèctric, que ja alguns altres grups han
plantejat i tal. El que sí que és una realitat és que per posteriors exercicis ens haurem d’ajustar
més a aquest desfase que en aquests moments evidentment hi ha i que segurament, també és
cert, que augmentarà amb l’obertura de nous equipaments, però el que sí que és cert és que
també aquestes factures es deuen i, aleshores, s’ha de fer front d’alguna manera.
I el fet que algú ha dit el tema de promoció econòmica, bé, si els diners no arriben amb els
diners s’haurà de fer front també. És a dir, si les despeses hi són d’alguna manera s’haurà de
comptar amb poder-les cobrir.
Per tant, nosaltres donarem el nostre suport en aquest punt.
Sr. Garcés: En primer lloc, en referència al mecanisme de la modificació de crèdit, jo he
intentat, jo porto 4 anys intentant explicar-ho, i us asseguro que moltes vegades hi ha
modificacions de crèdit, i m’agradaria haver portat les 10, per poder-les dir, poder-les
consultar, doncs hi ha modificacions de crèdit que potser són, simplement, són 35 euros,
perquè hi ha hagut una quota d’una associació, de pertinença al Consell Comarcal, o que es
va pressupostar l’import idèntic al del 2010 i per poder fer front a la nova partida al 2011
tenim que fer petites modificacions de 35 euros.
O sigui, no tots els casos estem parlant de modificacions significatives del que és el
pressupost. Les que són importants que són les que més afecten al canvi d’orgànic o de grup
de pressupostació, doncs lògicament són les que hem de portar a Ple.
A més, hem de tenir en compte que una de les circumstàncies que jo he portat al llarg
d’aquests últims quatre anys ha sigut, precisament, modificar les bases d’execució del

pressupost perquè hi haguessin les mínimes partides possibles vinculades per poder fer un
seguiment i un control encara més gran. Vull dir, a vegades, precisament per això, per
assabentar-nos de quan una partida s’esgota és convenient que no estigui vinculada, i si
realment fa falta perquè supera el pressupost inicial aprofitar que tenim l’eina de modificació
de crèdit i fer-ho.
Jo podria tenir tot el pressupost vinculat, al 100%, com si fos un únic sac, ningú
s’assabentaria de les modificacions de crèdit i jo crec que és millor que estigui molt més fi i
que sí les hem de fer que les podem disposar als decrets o dels acords de Junta de Govern o
de Ple que s’hagin fet per aquest tema i, per tant, són consultables i són molt més aclaridores
que si no existís aquesta eina.
A més, a més, des de la part que parlàvem, sobretot de la part grossa de Fundació Barberà
Promoció, no correspon a la part que tenim que cobrar de subvencions, correspon a la part de
cofinançament d’aquests programes. Hi ha programes que nosaltres cofinancem amb un 20%,
amb un 30%, amb un 40%. Molts d’aquests programes quan es va fer el pressupost del 2011
estaven en sol·licitud de tramitació i els que no va vindré l’atorgament, doncs no sabíem
quina era la dotació exacta que havien de fer. O sigui, fonamentalment ve per aquesta banda.
I respecte el tema més important que hem parlat que és el tema del consum d’energia
elèctrica. Aquí hi ha un factor important, com tots dieu, que és possible que al final de l’any
pugui ser una xifra superior a la que inicialment teníem pressupostada, però això té unes
raons que s’han produït. Quan nosaltres vam fer el pressupost comptàvem amb... sabeu que
vam tirar endavant tot el procés de compra agregada de la llum a través del Consell
Comarcal, amb unes tarifes molt més barates, tot el procés de signatura d’aquests contractes
definitius es van produir al mes de març. En el mes de març, quan ens van enviar des del
Consell Comarcal aquests contractes cap a l’empresa Endesa, Endesa ens va reenviar uns
formularis nous per poder especificar clarament quina era la titularitat del contracte i quina
era la tarifa que estaven aplicant-se, tot aquest procés ha acabat al mes de juny i, fins als
consums del mes de juliol, si no m’equivoco, o de l’1 d’agost, no s’aplicaran les noves tarifes
realment.
Per tant, el desfase que s’ha produït en el primer semestre, doncs haurem de treballar-lo
perquè reduïm el que són el kilowatts de consum en el segon semestre, però ja les tarifes que
aplicarem en el segon semestre sí que seran les acordades inicialment i esperem que el
desfase sigui el mínim possible.
_____________________
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EXP.: IPRC2011/004.
CRÈDITS.

RECONEIXEMENT

EXTRAJUDICIAL

DE

RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
Expedient: IPRC2011/004.
Vista la memòria elaborada pel cap de la secció d’Activitats, Medi Ambient i Serveis
d’aquest ajuntament i subscrita per la Regidoria corresponent.
Vista la factura següent per despeses realitzades de setembre a novembre de l’exercici 2010
que no ha pogut comptabilitzar-se al pressupost de l’exercici esmentat per manca de dotació
pressupostària:

Data de registre: 11-01-2011
Data de factura: 29-12-2010
Número de factura: 0005/2010
Proveïdor: Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus
Import factura: 240.353,20 €
Aplicació pressupostària: 2011 460 162 22706
Vist l’informe d’Intervenció, que compta amb la conformitat de Secretaria i allò que
estableixen els articles 26.2 c) i 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, i les bases 36 i 37 de les Bases
d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, referent al reconeixement extrajudicial de
crèdits.
Vist el decret d’Alcaldia número 1343 de data 11 de juny de 2011, de delegació de
competències als tinents d’alcalde i regidors.
Per tot l’exposat anteriorment,
S’ACORDA:
Procedir al reconeixement extrajudicial de crèdits prèvia conversió administrativa de les
actuacions, i aprovar la despesa, obligació i ordenar el pagament de la factura descrita
anteriorment per import total de 240.353,20 euros corresponents a l’exercici 2010.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________
INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sr. Garcés: Aquest és un punt que només té un acord que seria procedir al reconeixement
extrajudicial de crèdit prèvia conversió administrativa de les actuacions i aprovar la despesa,
obligació i ordenar el pagament de la factura descrita, que ara farem esment, per un import
total de 240.353,20 €, corresponent a l’exercici 2010.
Tenim un proveïdor, que és l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de
Residus que ens va enviar una factura amb data d’ells de 29 de desembre de 2010, però que a
nosaltres ens va arribar al registre municipal amb data 11 de gener de 2011.
Aquesta factura, per això parlem que a vegades n’hi ha petites diferències, ja quan ens va
arribar ja no vam tenir temps de reaccionar. La dotació pressupostària que hi havia en aquesta
partida era de 230.000 €, faltaven 10.000 € per poder-la fer front i no vam poder fer-la en el

seu moment.
Llavors, ara el que faríem és reconèixer aquesta factura per poder-la pagar al proveïdor en el
2011 sense cap problema.
_____________________
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APROVACIÓ EXPEDIENT
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EXP.: UBCU100003. APROVACIÓ EXPEDIENT MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE LLIURE
CONCURRÈNCIA, EN L’ÀMBIT DE LES ENERGIES RENOVABLES.

APROVACIÓ EXPEDIENT MUNICIPAL PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES, EN RÈGIM DE LLIURE CONCURRÈNCIA, EN L’ÀMBIT DE LES
ENERGIES RENOVABLES.
Expedient: UBCU100003.
Vist l’expedient instruït per a l’exercici d’activitats econòmiques en règim de lliure
concurrència, en l’àmbit de les energies renovables mitjançant la implantació d’instal·lacions
d’energia solar fotovoltàica i la seva explotació posterior, segons es va acordar en sessió
plenària de 27 d’abril de 2011.
Atès que en la sessió abans esmentada es va prendre en consideració el contingut de la
memòria redactada per la comissió d’estudi corresponent, justificativa de la conveniència i
oportunitat d’aquesta iniciativa, així com del seu interès públic. I, com a conseqüència d’això,
es va acordar igualment sotmetre a informació pública la citada memòria en compliment
d’allò establert a l’article 243 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 148 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès, així mateix, el resultat del tràmit d’informació pública a què ha estat sotmesa la referida
memòria justificativa, mitjançant anuncis publicats al DOGC (02.06.2011), BOP
(06.06.2011), diari La Vanguardia (edició 30.05.2011) i al tauler municipal, durant el qual no
s’ha presentat cap al·legació, reclamació ni suggeriment.
I atès finalment el contingut de l’informe elaborat en data posterior recent pels serveis tècnics
adscrits a la Secció d’Activitats, Medi Ambient i Serveis, mitjançant el qual es proposa la
introducció d’ofici de determinades modificacions puntuals al contingut de la memòria
justificativa, de caire no substancial i amb la única intenció o finalitat d’aclarir, matisar o
ampliar el seu contingut. Modificacions puntuals que són les que vénen recollides al mateix
informe i que, finalment, s’han incorporat a la memòria inicial mitjançant l’elaboració d’un
nou document refós redactat per la mateixa comissió d’estudi que es va crear amb aquesta
finalitat.
Considerant que en la tramitació d’aquest expedient s’han observat les exigències i previsions
dels articles 243 i ss. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 139 i ss. del Reglament d’obres,

activitats i serveis abans esmentat.
En vista de tot el que s’ha exposat; de conformitat amb els informes tècnics emesos; amb el
dictamen favorable de la Comissió informativa núm. dos, d’Urbanisme, Obres i Serveis; de
conformitat amb els preceptes normatius ja invocats i amb la resta que resulten d’aplicació;
fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 243.2 apartat d)
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i tenint en compte el
quòrum necessari per a l’adopció d’aquest acord (majoria simple), en aplicació (per exclusió)
de l’article 114.3, apartat h) d’aquesta mateixa norma,
S’ACORDA:
PRIMER: Quedar assabentats del resultat del tràmit d’informació pública a què ha estat
sotmesa la memòria justificativa de la conveniència, oportunitat de la iniciativa i concurrència
de l’interès públic per a l’exercici d’activitats econòmiques en règim de lliure concurrència,
en l’àmbit de les energies renovables, en què no s’ha presentat cap tipus d’al·legació ni
reclamació o suggeriment.
SEGON: Quedar assabentats, així mateix, del contingut de les modificacions introduïdes a la
memòria abans esmentada –que són les recollides en l’informe que hi ha a l’expedient
tramitat–, les quals no afecten de manera substancial el seu contingut, segons es justifica al
mateix informe emès amb aquesta finalitat.
TERCER: Aprovar les modificacions introduïdes a la memòria justificativa de l’exercici de
l’activitat econòmica, abans esmentades, les quals han donat com a resultat el nou document
refós redactat per la mateixa comissió d’estudi que va redactar la memòria inicial.
QUART: Aprovar definitivament l’expedient instruït a l’efecte i, a tenor del seu resultat,
considerar acreditada la conveniència i oportunitat de la iniciativa municipal, així com la
concurrència de l’interès públic, per a l’exercici d’activitats econòmiques en règim de lliure
concurrència, en l’àmbit de les energies renovables, mitjançant la implantació d’instal·lacions
d’energia solar fotovoltàica i la seva explotació posterior.
CINQUÈ: Iniciar a continuació el procés per a l’exercici d’aquest tipus d’activitats, en règim
de lliure concurrència i mitjançant la forma de societat mercantil de capital mixt, segons
determina la seva memòria justificativa. I, amb aquesta finalitat:
a) Instruir procediment per a la creació d’una societat de responsabilitat limitada, en la
forma establerta a l’article 283.1, apartat c) del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals i resta de normes que siguin d’aplicació, amb participació directa de l’ens local
en el capital social en un percentatge inicial del 20%, segons es preveu a la mateixa
memòria justificativa, i participació en la resta del capital privat assegurant la lliure
concurrència i la igualtat d’oportunitats. Per la qual cosa caldrà aprovar els estatuts
definitius de la societat un cop redactats d’acord amb les previsions de la memòria
justificativa i amb compliment de quan estableixen al respecte els articles 283 i següents
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, conjuntament amb el plec de
clàusules que regiran per a la selecció dels socis de la societat a constituir, tot encarregant
als serveis tècnics i jurídics municipals la redacció dels documents corresponents.

b) Instruir, igualment, l’expedient corresponent de cessió directa, a favor de la futura societat
a crear, del dret d’ús de les cobertes municipals i dels béns corresponents a les
instal·lacions ja construïdes que es relacionen a l’annex 1 de la memòria aprovada, el
valor econòmic de la qual serà la participació inicial de l’Ajuntament en el capital de la
societat, amb el percentatge mínim abans expressat.
SISÈ: Facultar expressament a la Junta de Govern Local perquè, a la vista del resultat dels
procediments anteriors, dels tràmits de licitació escaients i de les ofertes de participació si
escau presentades, adopti tots els acords d’aprovació que siguin necessaris per resoldre, en
última instància, sobre la selecció dels socis que participaran en el capital social de la futura
societat a constituir. Per la qual cosa es deleguen en aquest òrgan col·legiat totes les facultats
del Ple que en aquesta matèria siguin necessàries, incloent-hi les d’aprovació dels estatuts de
la societat i dels plecs de clàusules de contractació en els termes establerts a l'art. 274.2 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
SETÈ: Complir la resta de tràmits preceptius de gestió i d’impuls de tots i cadascun dels
expedients fins a la formalització per l'Alcaldessa dels acords de selecció dels socis partícips
de la nova societat, així com de la seva constitució efectiva un cop inscrita en el Registre
mercantil.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sr. Colomer: Bona nit.
En aquest cas es tracta de seguir el que ja vam aprovar anteriorment en el Ple del mes d’abril.
El període d’exposició pública ja va acabar, de l’anterior acord, i no hi ha hagut cap
al·legació. No obstant això, s’ha estat treballant amb una empresa assessora, amb l’ajut de la
Diputació, i d’ofici es planteja introduir unes modificacions, que no són substancials, però
que val la pena incloure-les de cara al millor desenvolupament del procés.
El fet que no hi hagi requisit a tenir la majoria en la participació de l’empresa fa notar que no
cal que consti així en l’efecte de la recompra obligada. Atacar la eficiència i l’estalvi
energètic és un dels objectius que també podria ser interessant, de l’empresa, i que cal que
estigui explícit.
Al substituir la paraula finançar per aportar dóna unes millors característiques de cara a que
després la participació sigui més normalitzada.
El fet de canviar-la de societat anònima per una societat de responsabilitat limitada dóna unes
avantatges de joc que val la pena tenir-lo en compte.
El fet de que l’empresa sigui la que gestiona aquesta activitat i no l’Ajuntament és un
inconvenient de cara a que l’estalvi de l’impost que pot estar exempt l’Ajuntament que aquest
sí que l’haurà de cobrar a l’empresa, però a canvi reverteix sobre l’Ajuntament i, per tant, val
la pena deixar-ho constar també.
I, la precisió d’unes dades econòmiques pel que puguin influir en el TIR de cara als impostos

de l‘IAE, de l’IBI, de totes aquestes coses... que val la pena que es tinguin en compte i que
constin, i per tant, aquestes modificacions seria bo introduir-les d’ofici.
Així és com es planteja el tirar endavant. Es demana a la vegada aprovar l’expedient, iniciar
el procés de lliure concurrència de cara a una societat mercantil de capital mixt, en el qual
l’Ajuntament hi entra amb una aportació inicial del 20%, que segurament se superarà per la
conjuntura actual. I es demana que a partir d’aquest moment, com que després vindran, en el
proper Ple del mes de setembre, si és possible o treballarem perquè sigui així, en els plecs de
condicions i en els estatuts de cara a que s’iniciïn els tràmits per tirar endavant aquest concurs
i que es pogués estar resolt a partir de la tardor (octubre, novembre) amb la idea de que les
instal·lacions estiguessin fetes a la propera primavera perquè ja disposem dels preus de totes
les instal·lacions que ens ha atorgat el PREFO del Ministerio.
Així, si podem complir amb aquests terminis podríem estar al mes de juny venen la energia
de totes les instal·lacions i amb el preu que ja ens han concedit en aquesta assignació que
darrerament, al mes de juny, es va ja concretar.
De fet en el juliol s’ha publicat, perquè estava a nivell informatiu i aquests tràmits que es
puguin fer per agilitzar-los, excepte aquests que he esmentat dels plecs, dels estatuts de
l’empresa, es puguin delegar en la Junta de Govern per poder tirar endavant tots els
conceptes.
I en aquests casos és el que es planteja a aprovació doncs aquests conceptes que he comentat i
si hi ha algun aclariment més, doncs podríem intentar-lo exposar a continuació.
Gràcies.
Sra. del Frago: Si em permets un moment. Jo volia puntualitzar, a banda de la explicació
que ens ha fet el regidor, que en el punt sisè, en el qual facultarem expressament a la Junta de
Govern per tot el procediment i el tràmit que hi hagi, sí que m’agradarà que tots els grups
coneguin que aquest és l’aspecte tècnic, administratiu, jurídic que hem de posar, però que sí
que hi ha la voluntat, i la realitat serà així, de que en el moment que es constitueixi la
Comissió de Contractacions, per una banda, i en el moment en el que es faci la licitació per
veure quines empreses són les que es presenten, tot el procediment de formació de la societat
mercantil que vagi sortint estigui participada per tots els grups.
Ho dic perquè sinó nosaltres mateixos, jo mateixa, entraríem en una incoherència, en el fet de
dir que tot això únicament segueixi els tràmits de Junta de Govern.
Això és el que s’ha de posar tècnica, jurídica i administrativament és el que hi ha, però sí
manifestar tot el matis i tota la voluntat de que el seguiment sigui participat per tots els grups.
Únicament això.
Gràcies.
Sr. Rivera: A veure, quan es va fer l’aprovació inicial d’aquest expedient, jo crec que ja vam
fer un debat i per tant, no el reproduirem aquí, l’única cosa és que estem a favor d’aquesta
primera passa, que és important i que esperem que tingui molt d’èxit i només recordar això,
entenem que és una primera passa i que haurem de fer-ne més, com Ajuntament i com a
ciutat perquè el sector de les energies renovables és un sector que té futur i que sense aquest
sector, segurament, serem menys sostenibles tant en el consum com en l’activitat econòmica.
Gràcies.
Sr. Ramon: En principi nosaltres també li donarem el nostre vot favorable, vist que aquest és
un tema que es va tractar en el Ple del 27 d’abril, on hi va haver el seu debat corresponent,
amb la nostra aprovació en aquell moment, i que no s’ha presentat cap al·legació.
Per una altra part, també com ja s’ha dit per part del regidor, la inversió per part de

l’Ajuntament per assolir aquest 20% és pràcticament assolir les teulades, i a la vegada les
instal·lacions que ja tenim fet en les cobertes de la recollida pneumàtica i del pavelló Maria
Reverter, a més, a més, vull dir, creiem que és molt evident que és un projecte que en tot cas
només ens pot aportar guanys a la nostra ciutat, tant sigui, com llocs de treball com beneficis
mediambientals i fins i tot com no, a mig termini, beneficis econòmics.
Per tant, nosaltres ho valorem positivament i donarem el nostre suport.
Sr. Fernández: El Partido Popular va a votar a favor. Lo hicimos en su momento y, pero lo
que quiero decir es que nuestro apoyo va condicionado a dos puntos capitales.
Una, que cree puestos de trabajo para residentes en Barberà, para vecinos de Barberà. Otra, es
que verdaderamente sea una actividad rentable, es decir, algo que todo el mundo da por
supuesto. Yo espero que así sea, pero tenemos que entender que, bueno, había unas tarifas,
unas primas que en el año 2007, cuando lo aprobó el Gobierno Socialista eran elevadísimas,
eso incentivó a que pequeños particulares, masivamente pusieran placas en sus viviendas, que
se metieron en este negocio de la producción fotovoltaica de electricidad y resulta que en el
2010, en el 2008 ya hubo un primer recorte por el partido socialista en cuanto a lo que se iba
a pagar por prima, por el suministro de este tipo de electricidad y hace apenas medio año, el
Gobierno Socialista le ha dado, de alguna forma, un golpetazo fuerte a esta energía, limitando
lo que es el número de electricidad que podemos estar suministrando, en función de unas
zonas climáticas.
Y por lo tanto, lo que me gustaría saber es si se ha tenido en cuenta esta modificación última,
que se produjo a finales del 2010. Porque ahí se está reduciendo notablemente la rentabilidad
del negocio.
Creo que ya se ha hablado, creo que el Sr. Colomer ha hablado de que se ha producido ya una
asignación de unas cuotas. ¿Es así o no es así?.
Sr. Rodríguez: A veure, nosaltres en el seu dia, a l’aprovació inicial vam votar
favorablement, òbviament no ho farem també en aquesta ocasió, perquè pensem que no és
només el possible negoci que pugui tenir la ciutat o l’estalvi econòmic que aconseguim amb
la producció de l’energia, sinó que des del punt de vista ecològic, el fet que nosaltres estem
subministrant energia a la xarxa que esta produïda a través de la fotovoltaica, doncs també
ens ajudarà a ser més ecològics, a emetre menys diòxid i, per tant, pensem que és un doble
objectiu, és a dir, complim també amb aquelles, aquells objectius que ens havíem marcat de
reduir les nostres emissions. I pensem que això també a d’anar lligat a altres plans que suposo
que vostès ja tenen previstos, de fomentar tant com sigui possible l’estalvi energètic a totes
les dependències municipals, en tots els usos que fem de l’energia a nivell de l’Ajuntament.
Per tant, ja li dic, pensant que això va en la direcció correcta i esperant doncs que aquesta
empresa pugui posar fil a l’agulla el més ràpidament possible i desitjant-li tot els èxits,
nosaltres votarem a favor.
Sr. Colomer: En primer lloc diria que, al portaveu d’Esquerra Unida i Alternativa, que no és
la primera passa, estaríem fent la segona, però sí, efectivament, estem en la passa primera
important.
És necessari primer iniciar l’expedient, després fer aquest pas i ara vindran uns quants més,
però les passes a que al·ludia, jo les veig com les que vindran després, és a dir, en la línia del
que parlava l’últim portaveu, tots els ciutadans han de tenir aquest timing de sostenibilitat, de
reduir, però cal que primer se’n conscienciïn, però de vegades si fem una inversió d’aquest
tipus, una actuació d’aquest tipus, veurem, serà un exemple i ens incitarà més i a la vegada
esperem que doni fruits, no només en els fiadors sinó en una rendibilitat econòmica que ara

intentaré comentar a resposta del portaveu del Partit Popular.
Evidentment, abans, el portaveu de Convergència i Unió ha comentat que la inversió de
l’Ajuntament es basa en el que ja vam explicar l’altra vegada, i com vostè molt bé ha dit, es
basa en que ja hi ha unes instal·lacions fetes, que tenen un valor, es basa en que hi ha uns
tràmits fets, que també tenen el seu valor. Aquests tràmits inclouen les primes que ja estan
atorgades i escrites i publicades, per tant, ja no era una informació oficiosa que parlàvem al
mes de juny, al mes de juliol ja podem dir que estan escrites...això és un èxit, però a la vegada
és una espasa de Damocles que ens obliga a fer la inversió, vull dir, la instal·lació per poder
acomplir, que aquesta prima sigui factible.
Per fer aquest estudi, per arribar aquí s’ha tingut en compte totes les variables de la zona
climàtica i per desgràcia Barberà està en la ratlla que vostè comentava d’aquest decret, de tota
aquesta sèrie de decrets que el partit que governa, en aquest cas, ja fa temps, el partit
socialista ha incentivat de manera notable, perquè es tinguin en compte i es llanci aquesta
generació d’energia, però lògicament hi ha hagut un abús. Hi ha hagut algú que ha fet
trampes, que en algunes hores de lluna ha produït energia fotovoltaica, s’entén que això s’ha
de castigar i ha portat a que aquest abús s’hagi seguit i que s’hagi vist que aquesta
incentivació s’hagi de donar gradualment perquè en el temps, fixem-nos que hi ha hagut una
pujada de la tarifa elèctrica, que seguirà pujant perquè és així com està establert i que ja estan
els pactes fets de fa molt temps a unes infraestructures de generació elèctrica, de les
importants empreses i, per altra banda, les primes que s’havien d’incentivar perquè se’n
fessin han d’anar baixant perquè es vagin....i d’aquí un futur, m’imagino que no molt llunyà
la igualtat de costos incentivarà que els usuaris, com vostè ha dit, els domèstics, siguin
atractius tenir la seva per tenir l’autoconsum, cosa que ara no és i això és el que nosaltres ens
hem avançat perquè tingui una rendibilitat econòmica.
Lògicament aquest treball ha tingut en compte la zona climàtica, els preus, els impostos, que
abans hem dit que ara ja hem de explicitar-se en les pliques pel concurs, perquè la gent sàpiga
a que acollir-se i que no ens trobem després amb sorpreses, que segur que hi hauran, però que
les anirem resolent, però ara amb l’assessorament que hem obtingut d’una empresa que ha
trobat aquesta idea, com he dit abans la Diputació, bastant singular i atractiva, i que li veu que
pot tenir futur i que sigui rentable econòmicament, perquè només estava parlant d’economia,
no deixo de tenir l’objectiu de que emetrem menys CO2, a part de guanyar alguns diners, que
ben bé aniran per les arques de la institució.
El que també ens permetrà és dintre del pla d’Energia Sostenible polsar l’estalvi energètic que
abans eludíem i l’eficiència energètica dintre de la sostenibilitat que parlàvem al
començament.
Per tant, en aquest sentit, jo diria que, efectivament, estem tots d’acord, agraeixo la
unanimitat que hi va haver, agraeixo el suport ara i és un repte per seguir treballant, perquè si
aquest passa ens surt bé, les següents faran que puguem ser encara millors, més sostenibles.
Gràcies.

_____________________
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APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL A
L’ÀMBIT DE LA PARCEL·LA “C” DE BARICENTRO.
Expedient: UPCV110001 i UPPG110001.
Vist el projecte de Modificació puntual del Pla general municipal d’ordenació de Barberà del
Vallès, a l’àmbit de la parcel·la “C” del sector Baricentro, redactat per l’equip pluridisciplinar
Estudi Alfa Arquitectes Associats, SLP, BCpN, SLP i Transfer Enginyeria, S.A. , en el marc
del conveni urbanístic de planejament signat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb la
societat “AQT Gestion Proyectos Urbanos, S.L.", l’aprovació del qual també es tramita
conjuntament.
Atès que, als efectes prevists a l’article 97 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (en endavant TRLLU), es va valorar com a positiva i
adequada la iniciativa formulada per considerar-se suficientment raonada i justificada i no
apreciar en la mateixa contradicció ni col·lisió entre els interessos públics i privats que
concorren. Raó per la qual, el projecte esmentat juntament amb el conveni urbanístic també
citat van ser objecte d’aprovació inicial mitjançant acords plenaris de 2 de març de 2011, i
posteriorment han estat sotmesos al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes,
donant-li la publicitat exigida legalment. Així mateix, s’ha donat tràmit d’audiència als
ajuntaments limítrofs per idèntic termini i s’han demanat els informes corresponents als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials en compliment d’allò establert a
l’article 85 del TRLLU.
Atès el resultat del tràmit d’informació pública d’un i altre documents i d’audiència als
ajuntaments limítrofs, en què s’han presentat els escrits d’al·legacions següents:
Respecte al conveni urbanístic de planejament.- Escrit d’al·legacions presentat en data 4 de març de 2011 (registre d’entrada 3473) pel
senyor Juan José Rodríguez González (regidor municipal), desprès complementat amb un
altre escrit presentat en data 31 de març de 2011 (registre d’entrada 4892) per la mateixa
persona, al qual es dóna resposta concreta i puntual mitjançant informe annex incorporat a
l’expedient.
- Escrit presentat en data 24 de març de 2011 (registre d’entrada 4580) per la raó social
“Shopping Centers, S.A.” mitjançant el qual demana que sigui notificada de totes les
resolucions i actes administratius relacionats amb l’expedient, en la seva condició
d’interessada per ser titular d’un dret de vol de l’edificació corresponent a la 1a fase del
Centre Comercial Baricentro i en aplicació d’allò establert a l’article 58.1 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú.
Respecte al projecte de modificació puntual del Pla general.- Escrit d’al·legacions presentat el 15 d’abril de 2011 pel senyor Luis Bautista Diez de la
Lastra, el qual va presentar posteriorment, en data 7 de juliol de 2011, escrit de desistiment i
renúncia a les al·legacions formulades inicialment.
Atès, així mateix, el resultat del preceptiu tràmit de sol·licitud d’informes als organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, en què s’han emès els informes següents,
algun d’ells amb les prescripcions corresponents:
- Informe de la “Dirección General de Planificación e Infraestructuras Ferroviarias,
RENFE” , rebut en data 01.04.2011.
- Informe de l’Institut d’Estudis Territorials, sobre adequació al planejament i territori, rebut
en data 08.04.2011.
- Informe de la Direcció General de Comerç, rebut en data 20.04.2011.
- Informe d’ADIF, rebut en data 28.04.2011.
- Informe de la Demarcació de Carreteres de l’Estat, rebut en data 13.05.2011.
- Informe de l’Autoritat del Transport Metropolità, sobre mobilitat, rebut en data 14.05.2011.
- Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental a Barcelona, sobre
sostenibilitat ambiental, rebut en data 06.06.2011.
- Informe de la Direcció General d’Aviació Civil, rebut en data 17.06.2011.
Per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no s’ha rebut cap resposta a la sol·licitud
d’informe que es va formular en data 15 de març de 2011, així com tampoc a la que sobre
impacte paisatgístic també es va sol·licitar en aquesta mateixa data a través dels Serveis
Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat; raó per la qual, davant la manca de
resposta, cal prosseguir amb la tramitació de l’expedient, en adequada aplicació dels articles
85.5 del TRLLU i 83.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Atès igualment el contingut de l’informe emès en data 8 de juny de 2011 per l’arquitecte
municipal, proposant la introducció d’ofici de dues esmenes en el text de les NNUU del Pla
general que, malgrat no tenir a veure directament amb l’àmbit territorial objecte de la
modificació puntual, per tractar-se d’errors materials que cal aprofitar per corregir-los per
raons de conveniència i oportunitat. Aquestes esmenes afecten en concret a l’article 182 i a la
fitxa annexa corresponent a l’AD-14.
I atès, finalment, el document refós presentat en data 18 de juliol de 2011 per l’equip tècnic
encarregat de la redacció del projecte, on es dóna resposta i, si cal, s’inclouen totes les
prescripcions establertes com a resultat dels tràmits i informes emesos pels organismes abans
esmentats, així com al contingut de l’informe tècnic abans referenciat relatiu a la correcció
d’errors en el text de les NNUU; tot això, mitjançant la incorporació de determinades
modificacions de caràcter no substancial respecte al projecte inicialment aprovat.
Vist el nou informe que ha emès l’arquitecte municipal en sentit favorable a l’aprovació
provisional del projecte de modificació puntual del Pla general que aquí es tramita, conforme
al document refós presentat, a més de considerar que conté els documents i contingut
necessaris, per raó de les finalitats i la naturalesa de les actuacions que s’hi preveuen, i que

efectivament, els canvis introduïts durant la seva tramitació per incorporar el contingut de les
prescripcions resultants del informes tècnics i sectorials emesos no constitueixen cap
modificació de caràcter substancial sobre el projecte aprovat inicialment, tota vegada que no
s’adopten nous criteris respecte a l’estructura general, model d’ordenació del territori o la
classificació del sòl (article 112.2 del Decret 305/2006, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme).
Considerant que, a la vista dels tràmits, informes i acords anteriors així com del contingut del
nou document refós elaborat, en el qual s’incorporen les condicions abans esmentades, ha
quedat acreditat a l’expedient, de forma suficient, l’acompliment dels requisits tant
d’oportunitat i conveniència, com de contingut i procediment que venen establerts als articles
85 i següents del TRLLU, en relació amb aquesta figura de planejament general. Raó per la
qual procedeix adoptar l’acord d’aprovació provisional corresponent.
És per tot això que, amb el dictamen favorable de la Comissió informativa núm. dos,
d’Urbanisme; de conformitat amb el que disposa l’article 85 del TRLLU, fent ús de les
competències atribuïdes a aquest òrgan municipal per l’article 52.2, c) del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i tenint en compte així mateix el quòrum requerit per a la votació del present acord
per l’article 114.3, k) d’aquesta última norma esmentada,
S’ACORDA:
PRIMER: Quedar assabentats dels escrits d’al·legacions presentats per Juan José Rodríguez
González i per la raó social “Shopping Centers, S.A.” , en el tràmit d’informació pública a
què ha estat sotmès el conveni urbanístic de planejament subscrit amb la societat “AQT
Gestion Proyectos Urbanos, S.L.” .
SEGON: Quedar assabentats, així mateix, de l’únic escrit d’al·legacions presentat per Luis
Bautista Diez de la Lastra en el tràmit d’informació pública a què ha estat sotmès el projecte
de modificació puntual, així com del seu desistiment i renúncia posterior raó per la qual cal
tenir-lo per no presentat i, per tant, sense fer cap altre tipus de pronunciament al respecte.
TERCER: Desestimar les al·legacions formulades pel senyor Juan José Rodríguez González,
en la seva condició de regidor municipal, en el tràmit d’informació pública a què ha estat
sotmès el conveni urbanístic de planejament subscrit amb la societat “AQT Gestion
Proyectos Urbanos, S.L.” , en base a l’informe emès amb aquesta finalitat pels serveis
jurídics de l’àrea de Serveis Territorials, al contingut del qual es dóna total conformitat.
QUART: Accedir al que es demana per la raó social “Shopping Centers, S.A.” mitjançant
l’escrit d’al·legacions per ella presentat en el tràmit d’informació pública a què ha estat
sotmès el conveni urbanístic de planejament abans referit, i, en conseqüència, tenir a dita
societat com a part interessada en el procediment d’aprovació relatiu al conveni abans indicat.
CINQUÈ: Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general municipal
d’ordenació de Barberà del Vallès, a l’àmbit de la parcel·la “C” del sector Baricentro, segons
nou document refós redactat per l’equip pluridisciplinar Estudi Alfa Arquitectes Associats,
SLP, BCpN, SLP i Transfer Enginyeria, S.A. , el qual incorpora entre d’altres les
prescripcions dels informes favorables tramesos pels organismes afectats per raó de les seves

competències, així com la correcció d’ofici de determinats errors materials del text de les
NNUU (que afecten en concret a l’article 182 i a la fitxa annexa corresponent a l’AD-14),
totes elles amb el caràcter de modificacions no substancials respecte del projecte inicialment
aprovat en data 2 de març de 2011.
El projecte referit consta de la documentació següent:
1. Memòria justificativa
2. Normes urbanístiques
3. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
4. Resultat de les al·legacions i dels informes tècnics i sectorials presentats
5. Plànols d’informació i ordenació
6. Conveni urbanístic de planejament aprovat en data 2 de març de 2011, el qual també
forma part de la documentació que integra aquesta figura de planejament, en aplicació de
l’article 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
SISÈ: Fer constar expressament que les alteracions introduïdes en el document refós que ara
s’aprova provisionalment, respecte del projecte aprovat inicialment són les que es recullen en
el document identificat anteriorment com “resultat de les al·legacions i dels informes tècnics
i sectorials presentats” .
SETÈ: Trametre el projecte aprovat provisionalment, conjuntament amb una còpia de
l’expedient administratiu tramitat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a
la seva aprovació definitiva, si així s’escau, ja que és l’organisme competent per fer-ho
d’acord amb l’article 80 del TRLLU, mentre no es constitueixi la Comissió de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, en aplicació de la Disposició transitòria segona de la Llei
31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a la qual pertany aquest
municipi.
VUITÈ: Notificar el contingut d’aquest acord a la raó social “AQT Gestion Proyectos
Urbanos, S.L.” , així com a la Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Baricentro, per
al seu coneixement i als efectes escaients.
NOVÈ: Notificar-ho igualment al senyor Juan José Rodríguez González, amb tramesa de
l’informe d’acord amb el qual es desestimen les al·legacions que va formular en el seu dia;
així com a la resta d’interessats.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 15
Vots en contra: 4
Abstencions: 2

_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sr. Báez: Bona nit de nou.
Com recordareu el 2 de març del 2011 vam acordar l’aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla General de l’àmbit de la parcel·la C del Baricentro. Aquesta aprovació va ser
sotmesa al tràmit d’informació pública pel termini que correspon, que és d’un mes, igualment
es va donar tota la publicitat exigida i també s’ha donat tràmit d’audiència als ajuntaments
limítrofs i també s’han demanat els informes corresponents als organismes afectats per les
seves competències, que a saber són: per part de l’Estat, l’Administració d’infraestructures
ferroviàries, és a dir, l’ADIF; també la Direcció General de Carreteres; la Direcció General
d’Aviació Civil i RENFE; i per part de la Generalitat de Catalunya, la Direcció General de
Comerç; i dintre de la Generalitat, pels Serveis Territorials de Barcelona, a Planejament i
Territori; a l’informe d’impacte paisatgístic; l’informe de carreteres de la Generalitat,
l’informe de mobilitat, l’informe de sostenibilitat ambiental i l’informe d’aigües.
Respecte del projecte de la modificació puntual en si hi ha hagut una al·legació per part del
Sr. Luís Bautista Díez de la Lastra, el qual posteriorment amb data 7 de juliol va presentar un
escrit de desistiment i renúncia a les al·legacions formulades.
Vam rebre tot els informes dels organismes excepte de l’Agència Catalana de l’Aigua, que no
passa res perquè, com sabeu, el fet de no rebre resposta es transforma en silenci positiu, per
tant, queda aprovada també per part d’aquest organisme.
I després amb data 8 de juny per l’arquitecte municipal va introduir dues esmenes al text de
les normes urbanístiques del pla general. I malgrat que no tenen res a veure o no tenen a veure
directament amb l’àmbit territorial objecte de la modificació com que es tractaven de dos
errors materials el que va fer és aprofitar la modificació per corregir-los, per raó de
l’oportunitat que tenien i concretament, respecte de la D-14 el que tots coneixíem com el
perit, de fet em tret el perit que era una figura que ja havia quedat desfasada. Això es va
recollir per part de l’encarregat de la redacció del projecte, entenem que no era substancial el
canvi i doncs no constituïm cap modificació sobre el projecte aprovat inicialment es va
introduir dintre del projecte, que el teniu a l’expedient i a la vista de tot això doncs el que s’ha
fet és que ha acreditat que l’expedient està complert suficientment que compleix els requisits
tant d’oportunitat i de conveniència i, per tant, s’ha donat per bo.
Per tant, el que acordaríem en primer lloc seria quedar assabentats d’un altre escrit
d’al·legacions presentats pel Juan José Rodríguez González i un altre per la raó “Shopping
Center, SA”, que va ser durant el tràmit d’informació pública.
Així mateix també quedem assabentats de l’escrit de les al·legacions respecte del projecte que
va presentar el Luís Bautista Díez de Lastra i del seu desestiment, com he dit anteriorment.
També, com a punt tercer, desestimem les al·legacions formulades pel Sr. Juan José
Rodríguez González en base a l’informe que ha emès amb aquesta finalitat al servei jurídic de
l’àrea de Serveis Territorials i del contingut del qual donem conformitat en aquest moment
també.
Accedim a la demanda de la raó social Shopping Center, que el que venia a dir és que el
tinguéssim com a part interessada en el procediment. És a dir, que qualsevol comunicació que
es fes, que també se li fes amb ella i, per tant, aquí no hi tenim cap problema i el farem així.
I finalment, el que fem és aprovar provisionalment la modificació puntual del pla general
municipal d’ordenació de Barberà del Vallès en l’àmbit de la parcel·la C del sector
Baricentro, al qual incorporem entre altres totes les prescripcions favorables remeses pels

organismes afectats per raó de les seves competències, així com aquesta correcció d’ofici que
ha fet l’arquitecte municipal.
I finalment, el que faríem seria trametre el projecte aprovat a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva, si s’escau, i en tant en quant no es
constitueixi això dins de la Comissió de l’Àrea Metropolitana, per tant, encara continuem
amb la Comissió Territorial de Barcelona, tot i que en un futur quan parlem un tema
d’aquests ja estarem parlant de l’Àrea Metropolitana, però donat que encara no s’ha constituït
aquesta figura, aquesta comissió de moment tot va cap a la Comissió Territorial de Barcelona.
Finalment, notificaríem a “AQT Gestión Proyectos” i a la comunitat de propietaris el
contingut d’aquest acord.
I també notificaríem igualment al Sr. Juan José Rodríguez González l’acord amb la tramesa
de l’informe amb el qual se desestimen les seves al·legacions.
Gràcies.
Sr. Rivera: A veure, respecte el que és la modificació del pla, per fer una mica d’història. El
fet de modificar l’ús de la zona del pàrquing és un dret que tenia Baricentro com a propietari,
per tant, hi ha poc a atacar.
Quan vam fer en el Ple, no en el Ple extraordinari, que no vam poder estar presents, si no en
el Ple anterior, ja vam dir que el punt de la modificació no era problemàtic, però sí el tema
dels convenis que eren inherents a la modificació. En concret el conveni que suposarà que
l’any que ve s’executarà l’obra de la passarel·la sobre l’autopista i, en concret, en el tema que
l’escreix, el sobrant que hi hagi d’aquesta construcció, l’ús que es farà des del nostre grup el
que proposava que es pogués invertir una part en la promoció del comerç local de proximitat i
de fet l’aprovació del conveni va significar que l’escreix utilitzarà exclusivament en la zona
de la llera del Riu Ripoll. Aquesta era la discrepància que teníem.
Per aquest motiu, no li haguéssim donat suport a la modificació i un cop vista la
documentació de l’expedient. Valorar positivament que s’hagi quantificat la inversió en les
obres de la vorera o la N-150 i els aparcaments de les bicicletes i també fer esment de
l’increment previst de la contaminació atmosfèrica que suposarà el creixement del Baricentro,
que suposarà un 16%, aproximadament, de la contaminació atmosfèrica tot i preveure que
l’ús del transport públic i l’augment de vianants que arribaran a Baricentro pel seu propi mitjà
serà evident, però tot i així s’augmentarà un 16% la contaminació.
Per tot això no li donem suport, ens abstindrem.
Gràcies.
Sr. Ramon: Solventades les al·legacions presentades i incorporats els informes favorables
transmesos als organismes afectats i corregits aprofitant determinats errors materials de
normes urbanístiques totes elles de caràcter no substancial, respecte al projecte inicialment
aprovat el 2 de març de 2011, hi donarem el vot favorable.
Des del grup municipal de CiU sempre hem defensat la millora de comunicació a través
d’una passarel·la peatonal entre la ciutat i Baricentro, que es podrà construir possiblement
l’any vinent si es cobreixen els temps. A conseqüència d’aquesta actuació i que pel seu elevat
cost no s’hagués pogut construït d’altra manera en molt temps.
A més, a més, creiem que a part els ingressos que la nostra ciutat rebrà per aquest concepte,
tant sigui que ja estaven comptabilitzats en el pressupost d’aquest any i com les ajudes que
vindran pel pressupost de l’any que ve per la construcció de la citada passarel·la i les
actuacions que es faran en el riu.
I també l’impost de l’ICIO que ens vindrà corresponent a la llicència d’obres que podem
calcular en uns 800.000 € és una actuació que... és una oportunitat per Barberà també pel que

pot significar a nivell de llocs de treball en un moment com l’actual en què en aquest sentit hi
ha tanta necessitat.
Només farem una petita apreciació final que ja vam tenir la intervenció en la última vegada,
concretament en el Ple, que he fet referència anteriorment del mes de març, perquè des de
CiU creiem en el comerç de proximitat i alhora en la revitalització del centre urbà com és de
relacions socials i de convivència ens hagués agradat que una part dels beneficis d’aquesta
operació s’haguessin invertit en la millora de les zones comercials urbanes. Creiem que en
aquest sentit hem de millorar la nostra sensibilitat i la nostra percepció en aquesta direcció.
Malgrat tot, entenem que en un moment com l’actual la necessitat de resoldre altres prioritats
degut a l’ajustament pressupostari vigent, sabem que concretament els 2 milions d’aquest any
van destinats a despesa corrent i és una necessitat que així es pugui dur a terme.
Per tant, votarem a favor.
Gràcies.
Sr. Fernández: Sólo quería manifestar que el Partido Popular va a votar a favor.
Creemos que es un proyecto creará puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo y
esperemos que revierta en la ciudadanía del municipio.
Gracias.
Sr. Rodríguez: Hola, bona nit.
A veure, la Plataforma votarà en contra de la modificació, com ho va fer també a la vegada
anterior.
I ens agradaria explicar una mica el per què, perquè també com heu pogut sentit també en el
seu moment vam presentar al·legacions a aquesta modificació.
A veure, nosaltres pensem que la modificació, ara estem votant modificació, però no es pot
aïllar del que significa això. Això significa dos convenis, seria un conveni urbanístic i un altre
conveni que no ha passat per aquest Ple, tot i que vam veure una còpia en el seu moment, que
significava que l’empresa que promou aquesta modificació perquè hem de pensar que la
modificació nosaltres l’aprovem, però l’aprovem per iniciativa d’una empresa privada que és
la que recollint la voluntat dels propietaris del sector Baricentro proposa a l’Ajuntament
aquesta modificació basant-se també en un possible error en el moment en què es redacta el
actual pla general i en el que aquest sector C, doncs en comptes d’estar considerat com a
equipament es va considerar com a viari i això impedia qualsevol ampliació en superfície i
que no fos en volada.
Però bé, no hem d’oblidar això. Estem aprovant una modificació que ens ve suggerida, entre
cometes, per una empresa i que aquesta empresa a través d’aquests dos convenis, en un
conveni que és el purament urbanístic es compromet que es construeixi la passera famosa
entre banda i banda de l’autopista AP-7, que òbviament no podem estar més que d’acord amb
aquesta finalitat. Pensem que és una demanda molt antiga de la ciutat de Barberà que evitarà
que molts ciutadans hagin de circular per les voreres de la N-150 amb el perill que això
comportava i, per tant, ja li dic en aquest aspecte, doncs perfecte. A més, a més enllaçarà amb
la futura estació de la línia Martorell-Granollers, és a dir, amb això no podem estar més que
d’acord.
Potser sí que ens agradaria també tot el que no es gasti en aquesta passera doncs es pogués
dedicar no exclusivament a la millora de la llera del Riu, el que aquí es considera com a parc
fluvial, sinó que pogués tenir també altres usos, entre altres el que ha esmentat el company
Rivera de fomentar o ajudar a millorar el comerç local, al comerç de proximitat, però hi ha
l’altra part que és la que a nosaltres ens deixa...ens va suposar dubtes en el seu moment i ens
continua suposant dubtes que ja li dic, i li vam dir en el seu moment, que esperem que aquests

dubtes doncs s’aclareixin l’abans possible, però que pensem que a hores d’ara doncs continua
estant en aquesta mena de nebulosa, a més a més tenint en compte que pel que va comentar el
Sr. Báez a la Junta de Portaveus sembla ser que hi ha algun propietari que no estava d’acord
amb la modificació i s’ha hagut de canviar una mica la forma en que es fa, que ja no serà per
l’aprovació, per delegació en AQT del total dels propietaris del sector Baricentro, sinó que
s’haurà de buscar un altre figura per suplir en això.
Ja dic, nosaltres vam presentar les al·legacions bàsicament perquè pensàvem en el total de
tota l’operació hi havien coses que ens hagués agradat que com hi havia una part econòmica i
una part jurídica molt importants haguéssim estat informades específicament pel secretari i
per la interventora municipal, específicament. És a dir, nosaltres som conscients com diu
l’escrit de resposta de les al·legacions que la figura del secretari municipal hi és present des
del moment en què assisteix a la Sra. alcaldessa signa els convenis. Una cosa és l’assistència
jurídica i una altra el fer una crítica raonada jurídicament dels convenis en si, i això és el que
nosaltres a les nostres al·legacions demanàvem. I pel que fa a l’informe de la Intervenció, ens
hagués agradat que figurés donat que... no en l’acta del Ple, però sí, formant part d’aquest
paquet i hi ha alguna cosa tant important com dos milions d’euros que passen a formar part
del pressupost del 2011, que en aquell conveni es deia que es farien mitjançant un aval
bancari que el senyor regidor em dirà si ha arribat o no ha arribat a hores d’ara, estem a finals
de juliol. Si ja podem disposar d’aquests dos milions perquè i això és el més greu d’aquests
dos milions, sis cent mil estan dedicats a despesa corrent d’aquest Ajuntament. Això vol dir
que si l’altre 1.400.000, mira, si no el tenim no passarà res, perquè no el tenim compromès,
però els altres 600.000 euros són despesa compromesa i, per tant, això ens va generar molts
dubtes en el seu moment. Ens continua generant dubtes, ja li dic que tant de bo que aquests
dubtes s’aclareixin òbviament perquè és el millor que li pot passar a la ciutat i, per tant,
desitgem que s’aclareixin i s’aclareixin positivament, però no podem donar el nostre acord
perquè..., ja li dic, que no ho veiem clar i que ens hagués agradat això i que sobretot en la part
de conveni més de característiques purament econòmiques que es va signar amb aquesta
empresa doncs hi hagués hagut una mirada experta, una mirada tècnica del personal d’aquest
Ajuntament, que segurament ens haguessin tret de dubtes, no li dic que no, però que com això
no hi és i a les nostres al·legacions figurava i ja li dic que... les al·legacions ens han dit que no
i les han desestimat, però per exemple hi ha un punt de la resposta del tècnic municipal que
diu pel que fa a l’informe d’Intervenció a judici de qui subscriu, clar és un judici de qui
subscriu. Jo continuo tenint el meu dubte de si realment era preceptiu o no la presentació
d’aquest informe, per tant, com jo li dic que és una resposta subjectiva, doncs segurament pot
ser seguirem en aquest camí i esperarem tenir alguna altra resposta en aquest sentit.
Per tant, el vot de la Plataforma serà contrari a la modificació.
Gràcies.
Sr. Báez: Empezaré por el final. Gracias.
Que la Plataforma no lo tiene claro, es obvio, o sea quiero decir, se ve perfectamente porque
todavía entiendo que no ha captado el fin de la ampliación o de la modificación y que es lo
que quiere hacer Baricentro.
En primer lugar, aclararé que yo, y en el acuerdo está, en todo momento me he referido a Juan
José Rodríguez González y no a la Plataforma porque las dos instancias que presenta, las
presenta en nombre propio y no en representación de nadie. Por lo tanto, cada vez que oigo
nuestras alegaciones, entiendo que son las alegaciones de Juan José Rodríguez González y no
de la Plataforma porque en ningún momento lo hace constar, por eso yo siempre me he
referido al nombre propio y no al partido en cuestión.
Aclarar por tanto ese tema, que las alegaciones para nosotros no las ha hecho un partido sino

que las ha hecho una persona en nombre propio.
En segundo lugar aclarar otro tema, que creo que no está claro pero que yo creo que hay que
dejar claro porque creo que desde el año 2000... no sé si me corregirá la Alcaldesa, el año
2002 o 2003 que se empezaron estas negociaciones la iniciativa siempre ha sido de
Baricentro. La iniciativa aquí no es privada, privada en cuanto se refiere a Baricentro. O sea
la iniciativa es del centro comercial Baricentro y de todos los propietarios que lo componen,
no de nadie.
Lo que ha hecho Baricentro o Baricentro desde principio lo que hizo, primero es mirar de
hacer ellos la ampliación con sus recursos propios, en reuniones varias, las que hayan tenido
de todos los propietarios lo que nunca han llegado a un acuerdo es para decir nosotros
ponemos el dinero y la inversión la hacemos nosotros y ya cobraremos nosotros, por lo tanto
lo que ha hecho Baricentro es ir buscando durante todos estos años, desde el año 2002 hasta
la fecha un inversor que quisiera hacer esta inversión. ¿Por qué tenía tanto interés la
comunidad de propietarios de Baricentro en hacer esta inversión? Porque Baricentro es uno
de los centros, es el centro más antiguo de España, no uno de los más, es el centro más
antiguo de España. En Baricentro había establecidos una serie de comerciantes y hoy por hoy
Baricentro como centro comercial no cuenta con las tiendas o con los grupos de moda que en
estos momentos tienen tirón, lo cual está provocando que la población de Baricentro vaya
envejeciendo. Es decir, los clientes de Baricentro somos los mismos clientes que hace 30
años, por consiguiente, si hace 30 años teníamos 20 años pues ahora tenemos 50. Y no
consigue atraer a un público de una edad que sabe que se le está yendo a otros centros
comerciales como son el de Sant Cugat o el de la Maquinista o cualquier otro. Por tanto la
iniciativa siempre a partir de Baricentro y el interés a partir de Baricentro pero Baricentro o
cada uno de esos pequeños propietarios lo que no tenía era capacidad para invertir los 25 o 30
millones que suponen hacer la ampliación.
Durante este tiempo lo que ha estado buscando es un grupo que fuese el inversor o que
además mediara para la inversión. Por lo tanto, yo creo que tendría que quedar muy claro que
la iniciativa es de Baricentro no de ningún grupo. Baricentro lo que ha hecho es buscar al
inversor, al señor que pone el dinero para llegar a eso. ¿De qué manera? Pues en un principio
lo habían hecho a través de un derecho de superficie, es decir, que todos los copropietarios de
Baricentro cedieran a este grupo inversor o a quien lo representa un derecho de superficie
para poder hacer esta construcción, se lo cedían por 25 años y a los 25 años ese dado que
contendrá pues 16.000 metros de los cuales 5.000 serán comerciales revertirá a los
propietarios de Baricentro puesto que son ellos los que han cedido el suelo donde ubicarlo.
Como evidentemente es cierto porque además yo así lo dije, habían tenido problemas con un
propietario que cuando prácticamente todo el mundo había dicho que sí, pues hubo un
propietario que dijo que no, como por ley para que el derecho de superficie exista tiene que
ser por unanimidad, es decir, tenía que ser el 100% de los comuneros, de los copropietarios
quien diera el visto bueno para eso, pues hubo uno que cuando todo el mundo dio el visto
bueno, dijo pues ahora voy a hacer yo mi negocio, me voy a oponer y a cambio de mi voto
favorable voy a pedirles una cantidad, cantidad que no repito aquí por indecente y que
evidentemente tampocono voy a decir cuál era el propietario que quería eso. ¿Qué ha hecho
Baricentro? ¿Qué ha hecho la comunidad de propietarios? Cambiar la figura y entonces en
vez del derecho de superficie, lo que se ha hecho es un derecho de arrendamiento para cuya
figura sólo necesitaban el 75% de toda la comunidad de propietarios. Como eso al final lo han
conseguido y además lo han elevado a público, ahora la sociedad inversora ya se ve
capacitada para hacer esa construcción, para solicitarnos una vez apruebe la Comisión
Territorial de Barcelona definitivamente el expediente, poder solicitar el permiso de obras y
hacer la construcción con un derecho de arrendamiento. Con lo cual, si la sociedad inversora

tenía previsto pagarle (me lo invento) un millón de euros por el derecho de superficie, ahora
le va a pagar un millón de euros por un derecho de arrendamiento por el mismo periodo de
tiempo. Y con eso salvan la oposición que tenían a este oportunista que quería... pues eso,
pues ganar dinero a cuenta del voto de los demás.
Por lo tanto, esa es la única variación que ha habido respecto de lo que aprobamos el 2 de
marzo a lo que hemos aprobado hoy. En virtud de eso le tengo que informar que mientras esta
sociedad inversora no ha tenido un título por parte de Baricentro lo que hizo fue poner en
standby el contrato que se firmó respecto de lo que tenía referencia al año 2011. Es decir, de
los 2 millones de euros en efectivo. ¿Por qué lo puso en standby? Claro, porque al final no
sabía si iba a ser o no iba a ser esa sociedad la que iba a llevar adelante el proyecto en base a
lo que he explicado.
Como finalmente se han puesto de acuerdo y ya han elevado a público, es decir ya ha habido
un contrato entre la sociedad de propietarios, representado tanto por el presidente de la
comunidad de propietarios, como por el gerente de Baricentro y AQT han firmado un acuerdo
por el cual ambos se comprometían a que fuese AQT quien iniciase esa inversión. Que a su
vez AQT supongo que tirará de inversores, como podía ser (me lo invento) la banca nacional
de París o cualquier otro porque esto es como funciona.
Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un nuevo contrato en el cual a la vista de lo
que ha pasado en este tiempo atrás, no sólo ha firmado AQT sino que también ha firmado
Baricentro. De tal manera que hemos pospuesto la entrega de los 2 millones a la solicitud de
la licencia de construcción.
Por tanto, quiere decir esto, que cuando vengan a solicitar la licencia de obras y
construcciones, previamente tendrán que haber depositado los dos millones de euros en
Tesorería porque si no nosotros como Ayuntamiento estaremos en situación o en la situación
oportuna de no otorgar la licencia de obras, todo y que lo haya aprobado la Comisión
Territorial de Barcelona.
Por tanto, esa ha sido la modificación y hay está contestada la pregunta si habían constituido
aval o no. Ahora ya no hay constitución de aval, ya nadie va a constituir un aval porque no
hay construcción, si previamente no está el dinero.
Por lo tanto, ya no cabe la figura del aval. La figura del aval cabía porque antes de que esto se
aprobará y con aquel derecho de superficie que tenían, antes del 31 de julio tenían que
ingresar 200.000 € y el resto cuando tuviesen la licencia. Como no ha habido la figura tal, no
ha podido ser, de tal manera que hemos rehecho el contrato y ya no sólo lo ha firmado la
sociedad AQT sino Baricentro planteándonos la situación de que como es un tema que ya no
hay aval sino que se dará en cuanto se solicite la licencia de obras, podría darse el caso de que
viniese una tercera sociedad o grupo inversor que le pagase, imagínese a AQT 50 millones de
euros y entonces ese tuviese los derechos otorgados por los comerciantes de Baricentro y sin
embargo ya no le uniese ningún vínculo con este Ayuntamiento, es decir que podría decir el
contrato de 2 millones lo firma AQT y no nosotros. Por eso ahora, este nuevo contrato ha
firmado Baricentro de tal manera que queda enterado que cualquier sociedad, aunque
renunciase AQT o vendiese sus derechos a un tercero, cualquier sociedad que venda tiene que
pagar ese importe.
Respecto del otro convenio como forma parte de la modificación del plan ese no tiene duda
porque si hay modificación del plan, hay pasarela y ese sobrante que comentaba José Luís
Rivera de que va destinado al entorno del Riu Ripoll y no como ha dicho él y el portavoz de
Convergència, Pere Ramon, a apoyar el comercio local.
Yo tengo que decir, en el ámbito del Riu Ripoll se están haciendo muchas actuaciones.
Actuaciones que yo las últimas las valoraría en 1.200.000 de euros, si no me corrige el
regidor, de los cuales hemos pagado 100.000 euros o 120.000 euros, no hemos pagado más de

un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que como todo lo hacemos con programas que están
subvencionados o bien por la Diputación o bien por la Generalitat, nosotros ponemos una
parte y el resto lo ponen los otros. Si nosotros con esto destinamos a esa zona el sobrante de
la pasarela, que hoy por hoy tampoco sabemos cuánto va a ser, porque al final alguien nos
dirá cuál es el precio de la pasarela. No sabremos si será un 1.200.000 o 1.600.000, por
consiguiente tampoco no sabremos lo que sobrará. Está calculado que pudieran sobrar unos
400.000 o 600.000, en virtud también de cómo la queramos hacer o lo bonita que la queramos
hacer o lo complicada que la queramos hacer. No obstante es una pasarela cara porque tiene
mucho tramo que pasar. Entonces a qué me refería, es decir, el comercio local hay una forma
de apoyo que ya consta en los presupuestos, que es una forma económica que se le da pues
para difusión de sus actividades o cuando se hace alguna feria o cualquier otra cosa. Y otra
forma sería pues como decía el portavoz de Convergència pues arreglando alguna calle o
haciendo algo. A ver, el dinero al final sale del mismo bolsillo, es decir, si hay que hacer
actuaciones en el Río Ripoll y además esas actuaciones con 400.000 € las podemos
multiplicar si no por 10, como en esta ocasión, las podemos multiplicar por 4 o por 5. Es
mejor reservar los otros fondos aquí para hacer esa actuación a nivel de comercio porque
evidentemente lo que no vamos a subvencionar es económicamente a cada comerciante. El
apoyo, todos estamos de acuerdo, que viene dado por el arranjament dels carrers, quizás
mejor iluminación y demás.
En ese sentido también sabéis o saben los portavoces que estamos trabajando con empresas
de ahorro energético e ingenierías que trabajan estos temas y que al igual que el tema de la
energía fotovoltaica hacen primero la inversión, negocian con las compañías o subastan sus
contratos con las compañías y a partir de ahí se produce un ahorro y con ese ahorro pagan la
inversión se ganan la vida y nosotros hasta también nos revierte algo del ahorro energético.
Por tanto, no sólo porque además el ámbito de actuación es la parcela y sería un poco raro
pues eso destinar parte...como he dicho, la segunda parte de ese acuerdo, esos 2 millones que
van entre la pasarela va ligado a la parcela, al sector Baricentro. Por tanto, no tendría mucho
sentido que urbanísticamente hubiese una parte que no la destinásemos allí, pero recordar eso,
si invertimos dinero en esa parte que además lo multiplicamos por una cantidad importante en
base a las ayudas de otros organismos supramunicipales pues evidentemente nos da
oportunidad de hacer otras obras de mejora dentro de la ciudad.
Por tanto, yo cierro la intervención con esto, espero haber aclarado o creo haber aclarado
todos los puntos en cuanto a los derechos, sí, yo creo que queda por mi parte el tema aclarado
y si tenéis alguna otra duda pues con mucho gusto os la resuelvo aquí y ahora.
Gracias.
Sr. Rivera: Al fil del que deia el portaveu del PSC doncs celebrar que hi hagi aquest
compromís, tot i que no està com ens hagués agradat en el conveni d’invertir en el comerç de
proximitat, no només en el que és la inversió en carrers i enllumenat, sinó també al pla de
dinamització.
I només una cosa que abans m’havia deixat de dir, que era el tema de la web de la mobilitat
que només dir que esperem que lligui a la feina feta el pla de mobilitat.
Sr. Rodríguez: A veure, miri si jo no ho tenia massa clar, que hem sembla que ha fet vostè
una de les intervencions més llargues des de que jo estic en aquesta casa.
Miri, a veure, jo no poso en dubte que l’interès i l’inici de tot aquest procés surti dels
propietaris del sector Baricentro, cap mena de dubte perquè són ells els primers interessats en
millorar l’assistència de compradors al seu centre. I, òbviament, doncs tal i com vostè ha
explicat si han perdut una part d’aquest sector o del seu target, per entendre’ns en termes

potser més cinematogràfics, doncs si han perdut això és bo que ho vulguin recuperar.
El problema és que AQT no és Baricentro, és a dir, AQT és una empresa que en aquest cas
està fent de mitjancera i aleshores, clar, nosaltres no estem treballant amb el sector Baricentro
directament, sinó que estem treballant amb aquesta empresa. Que és una empresa que quan jo
vaig a mirar a una pàgina d’informes d’empreses, resulta que és una empresa formada per dos
persones, un senyor i la seva dona, i que aquest senyor té una vida o una història d’activitat
econòmica doncs sembla que no massa exitosa amb altres empreses, ja li dic el que es veu en
allà, ha participat i no precisament com a liquidador judicial, com vostè va insinuar en un
altre Ple, ha participat de diferents empreses i suposo que deu ser un especialista en fer de
mitjancer doncs en casos com aquest.
El meu problema és que nosaltres tenim un pressupost amb 600.000 € pendent d’aquest
senyor. Clar, jo...a mi em mancava informació, és a dir, quan jo veig el conveni, quan se’ns
presenta la còpia del conveni que vostès havien signat, no el que va a Ple, sinó l’altre conveni
el dels 2 milions, allà deia precisament que el mes de juliol s’havia d’haver fet la primera
previsió mitjançant un aval bancari d’una part dels beneficis que l’Ajuntament treia
directament d’aquest conveni i per això nosaltres volíem que aquest conveni fos vist i
informat per una persona amb uns coneixements econòmics fefaents, com en suposen, són els
que té la interventora municipal.
I ja li dic, vostè m’ha dit que ara hem canviat el sistema. Clar, nosaltres en aquell conveni es
deia que al juliol estaria fet una part d’aquest aval i l’altra part es deixava a que arribes
l’aprovació de la Comissió Urbanística de la Generalitat.
Val, ara resulta que com ha canviat el sistema i nosaltres aquest últim contracte no l’hem vist,
no forma part de l’expedient del Ple i nosaltres no hem pogut accés, doncs òbviament, jo
aquesta part no la sabia, però aquesta part encara em deixa més preocupat perquè si ara
resulta que lliguem el lliurament dels diners a la construcció, o sigui, a l’efectivitat de la
llicència de construcció, això realment passarà al 2011? Jo... m’ho pregunto i espero que
vostès m’ho contestin. Realment al 2011 es farà la sol·licitud de la llicència de construcció de
l’ampliació i l’empresa AQT o l’empresa que es dediqui el senyor capitalista o el soci
constructor ens farà l’ingrés dels 2 milions d’euros que tenim al pressupost del 2011, això
passarà abans del desembre de 2011? Si vostè m’ho garanteix, jo ja li dic, em quedaré la mar
de tranquil i no tornaré a insistir en el tema, però ja li dic la intervenció... lluny de
tranquil·litzar-me m’ha deixat encara més neguitós.
Gràcies.
Sr. Báez: Sí, yo he hecho una intervención larga porque como he dicho antes era para
ilustrarlo porque no he acabado de ver que lo tenía claro.
Yo no voy a entrar ahora aquí en quién es AQT o quién no es AQT porque... Vuelvo a
insistir, la iniciativa es de Baricentro. Baricentro busca su medio para llegar a su fin y a su
vez, ya he dicho que posiblemente, detrás de AQT, al final aparezca la BNP o cualquier grupo
holandés inversor o qué sé yo, no? Por lo tanto, no voy a entrar en esto. Pero sí que hay que
decir, a ver, no tienen ninguna obligación de cedernos ningún aprovechamiento urbanístico
porque tienen su techo, es decir, esto al final viene o sale de aquel acuerdo de Pleno que
2
tomamos en abril de 2007, por lo cual decidimos ampliar 5000 m comerciales porque si fuera
aprovechamiento urbanístico no habría más narices.
Al final es un acto de voluntad de ellos ¿por qué? porque nosotros hacemos ese esfuerzo de
aprobar y por qué tengo yo la tranquilidad de que será cuanto antes mejor. Primero, porque yo
también estoy al corriente de los movimientos que esta ingeniería que le lleva todo el
proyecto a Baricentro/AQT está continuamente corriendo, llevando, trayendo informes, en
contacto con la Generalitat,...es decir, está moviendo el tema. Por qué tienen tanta prisa,

porque se han caducado los años que tenían de permiso para construir los 5000 metros
comerciales y como se han caducado antes de su caducidad lo que hicieron fue pedir una
prórroga, de tal manera que tienen el timing tan apretado que si sale de la Comisión
Territorial de Barcelona la aprobación inicial el 15 de octubre, el 17 de octubre estarán en el
Área Económica con los dos millones y en la OAC presentando la licencia de obras, el
permiso de obras porque tienen el tiempo muy apretado y lo tienen, efectivamente, acotado y
les entra en plazo pero recordar que eso fue en el 2007, que creo que tenía una duración, en
principio, que era de 3 o 4 años y que le han ampliado dos más, es decir, creo que se acaba en
el 2011, el 31 de diciembre de 2011, se acabaría el tiempo que tenía y que les han ampliado
hasta el 2013. Por lo tanto, tiene que empezar las obras ya.
El contrato está a vuestra disposición, incluso os lo puedo escanear y pasarlo porque el
contrato nuevo que se ha firmado entre Baricentro, AQT y el Ayuntamiento lo hemos que
referir necesariamente a eso porque ya en el tiempo que estamos, es que no tiene ningún
sentido que nadie venga a darnos 200.000, ni 100.000, sino decir “oye, mira, al momento de
solicitar la licencia de obras que esté pagado eso y la licencia de obras”.
Por lo tanto, pues eso, yo creo que el tema, todo y que el contrato no lo tenéis en mano, yo
creo que lo expliqué en la Informativa, creo recordar que expliqué lo del cambio del derecho
de superficie al derecho de arrendamiento y eso había suscitado un nuevo contrato. No sé si
profundicé más en el tema económico o no, pero en cualquier caso es así, pero a ver tenemos
a vuestra disposición tanto el contrato que hemos firmado entre Ayuntamiento, Baricentro y
AQT, como el contrato que ha firmado Baricentro y AQT y tendremos también a disposición
la elevación a público como el 75% o más de los propietarios de Baricentro están de acuerdo
y le dan a AQT todos los derechos para la construcción de los 14.000, 15.000 metros que
salen del cubo, de los cuales pues 5.000, como sabéis serán comerciales. Toda esa
información la podéis... no está en el expediente porque evidentemente nos hemos salido del
guión, lo que estamos aprobando aquí hoy es la aprobación provisional, lo que pasa es que
nos hemos salido del guión y creo que es bueno refrescarlo y por eso he hecho esa
intervención tan larga también porque muchos de los que estábamos en marzo pues hoy no
están aquí, y también está bien que los que están ahora pues se enteren de cómo ha ido toda la
tramitación y la negociación.
Gracias.
Sr. Rodríguez: És la darrera i intentaré ser molt breu.
A veure, el que no voldria que es pensés que nosaltres no volem que es faci això, res més
lluny del nostre tarannà. Òbviament, ens encantarà que es faci perquè entre altres coses
suposarà llocs de treballs, suposarà iniciativa econòmica, suposarà moviment i, per tant,
estem encantadíssims. Ja li dic el nostre problema era amb el procediment.
Sí que a la última Junta de Portaveus es parla, el Sr. Báez comenta, que hi ha hagut aquest
canvi i ara en comptes de dret de superfície serà el dret d’arrendament, però jo no tinc present
que s’hagués parlat que s’havia signat un nou contracte perquè sinó l’hi hagués demanat de
veure-ho i de que ens ho fes arribar. Vull dir que... ja dic el problema potser ha estat això, de
no haver-nos esplaiat més també en aquest tema perquè jo en aquest moment tampoc vaig ser
conscient de preguntar-li si sabia refet el conveni que s’havia signat en el seu moment.
Ja li dic, tant de bo, vagi tot bé, no hi hagi cap problema i que, realment, doncs cap al mes
d’octubre s’hagi demanat la llicència d’obres perquè jo penso... ja li he dit a la meva
intervenció anterior que és el millor per la nostra ciutat, per tant, nosaltres, res més lluny de la
nostra voluntat, però en aquest moment, com estem en aquesta mena de dubte, el nostre vot
continuarà sent negatiu.
Gràcies.

Sr. Báez: Antes de enviar por correo y de más. A lo que me comprometo es a la próxima
Junta de Portavoces llevar todos los contratos que hay firmados, es decir, tanto el nuestro con
AQT y Baricentro, como AQT y Baricentro, como la elevación a público del derecho a
arrendamiento que los propietarios han cedido sobre AQT, así lo vemos todos y ya queda el
tema suficientemente ilustrado.
_____________________
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CESSIÓ GRATUÏTA DE BÉ IMMOBLE PER DESTINAR-LO A LA CONSTRUCCIÓ
D’UN EQUIPAMENT D’ÚS DOCENT.
Expedient: UBCP100002.
Vist l’expedient instruït per a la cessió gratuïta, a favor del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, d’una porció de terreny de propietat municipal, de 9.538,70 m² de
superfície, emplaçada entre la ronda de l’Oest i el carrer Pablo Picasso, d’aquesta ciutat, per
destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un Institut d’Educació Secundària,
programes de qualificació professional inicial, batxillerat, formació professional i educació
d’adults, segons es va acordar en sessió plenària de 26 de gener de 2011. La referida finca es
troba inscrita a l’Inventari de Béns del Municipi, com a bé patrimonial, lliure de càrregues i
servituds, i degudament identificada com a finca independent, a nom de l’Ajuntament, així
com inscrita finalment en el Registre de la Propietat amb el número 31.280.
Atès que a l’expedient instruït ha quedat acreditada, a més de la naturalesa patrimonial del bé
objecte de cessió; que la finalitat de la mateixa s’ajusta a les previsions de l’article 49 del
Reglament de Patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès, així mateix, el resultat del tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies a que
ha estat sotmès l’expedient (BOP 22.03.2011), durant el qual no s’ha presentat cap al·legació,
reclamació ni suggeriment.
I atès finalment el contingut de l’escrit de data 10 de maig de 2011 tramès pel Director dels
Serveis Territorials al Vallès Occidental del Departament d’Educació (registre d’entrada núm.
7956, de 18.05.2011), mitjançant el qual es comunica a l’Ajuntament, d’una banda, la
necessitat de suprimir els paràgrafs 2n i 3r del punt cinquè de l’acord plenari de 26 de gener
de 2011, abans esmentat, per tractar-se de la cessió d’una finca destinada a la construcció
d’un institut i no d’una escola; i, d’altra banda, que caldrà també complementar l’apartat b)
del punt sisè de l’acord de cessió, en el sentit de què si fos necessària una estació
transformadora d’energia elèctrica, aquesta estarà ubicada fora del solar cedit. Raó per la
qual, caldrà corregir el contingut del citat acord plenari d’iniciació d’aquest expedient de
cessió, mitjançant la supressió d’aquests dos paràgrafs i, alhora, complementar-lo amb la

incorporació d’una nova prescripció que garanteixi la ubicació de l’ET fora del solar cedit.
Tanmateix, s’aprofita igualment per incorporar a l’acord formal de cessió un darrer apartat
per incloure determinades condicions específiques relacionades amb l’execució de les obres,
establiment de drets reals i càrregues, i l’ús tant de la part de sòl no edificada com de les
construccions aixecades, segons model d’acord que s’acompanya.
Considerant que en la tramitació d’aquest expedient s’han observat les exigències i previsions
dels articles 211 a 214 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i del ja esmentat 49 del Reglament
del Patrimoni dels ens locals.
En vista de tot el que s’ha exposat; de conformitat amb els informes tècnics emesos; amb el
dictamen favorable de la Comissió informativa núm. dos, d’Urbanisme, Obres i Serveis; de
conformitat amb els preceptes normatius ja invocats i amb la resta que resulten d’aplicació;
fent ús de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal l’article 214 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i tenint el compte el quòrum de majoria
absoluta necessari per prendre aquest acord, que aquest mateix precepte estableix,
S’ACORDA:
PRIMER: Suprimir els paràgrafs 2n i 3r, íntegrament, del punt cinquè de l’acord plenari de
data 26 de gener de 2011, pel qual es va incoar expedient per a la cessió gratuïta a favor de la
Generalitat de Catalunya de la finca emplaçada entre la ronda de l’Oest i el carrer Pablo
Picasso, d’aquesta ciutat, amb la finalitat de destinar-la a la construcció d’un Institut al servei
del municipi. En conseqüència, el redactat definitiu del punt cinquè de l’acord municipal
abans identificat serà el següent:
“Cinquè.- Establir que si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini
de 5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes
que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.”
SEGON: Complementar l’apartat b) del punt sisè de l’acord del Ple de data 26 de gener de
2011, fent constar expressament que si fos necessària una estació transformadora d’energia
elèctrica aquesta quedarà ubicada fora del solar cedit. En conseqüència, el seu redactat
definitiu serà el següent:
a) “El solar comprensiu de la finca cedida és apte per a la seva destinació com a
equipament escolar, d’acord amb la qualificació urbanística que li atorga el
planejament vigent; no té cap condicionant mediambiental i compta amb els serveis
abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la
potència suficient per a l’execució de l’obra i posterior correcte funcionament de
l’equipament escolar així com amb la instal·lació d’una estació transformadora
d’energia –que en el supòsit de ser necessària estaria ubicada fora del solar cedit–,
xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne-, i dels vials que limiten amb
el solar es troben pavimentades les calçades i tenen encintades les voreres.”
TERCER: Afegir un darrer apartat al punt sisè de l’acord del Ple abans esmentat, relatiu a les

condicions de cessió, amb el redactat següent:
e)

El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta cessió per si mateix
o per terceres persones i pot establir els drets reals i les càrregues que consideri
oportunes sobre la finca cedida a favor d’organismes, entitats o empreses que
estiguin participades, de forma directa o indirecta, majoritàriament per la
Generalitat de Catalunya. Així mateix, el cessionari o el seu causahavent, podrà
destinar la part del terreny no edificat i les construccions aixecades en l’exercici del
seu dret, a altres usos alternatius vinculats o compatibles amb el d’equipament
escolar, sempre que no limitin o condicionin el seu normal desenvolupament.

QUART: Aprovar definitivament l’expedient instruït per a la cessió gratuïta, a favor de la
Generalitat de Catalunya, de la finca de propietat municipal, emplaçada entre la ronda de
l’Oest i el carrer Pablo Picasso, amb la finalitat i destí de construir-hi un Institut al servei del
municipi, segons es va acordar per aquest ple municipal en sessió de 26 de gener de 2011, a la
vista del resultat del tràmit d’informació pública a què ha estat sotmès l’expedient tramitat, –
en què no s’ha formulat ni presentat cap tipus d’al·legació i/o reclamació–, i tenint en compte
finalment el contingut de l’ofici tramès en data 12 de maig de 2011 per la Direcció del
Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Com a conseqüència de tot això, l’acord definitiu de cessió formal dels terrenys
objecte d’aquest expedient, s’adopta en el termes i condicions següents:
1.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la finca emplaçada
entre la ronda de l’Oest i el carrer Pablo Picasso, d’aquesta ciutat, inscrita a l’Inventari de
Bens del municipi com a bé patrimonial, lliure de càrregues i servituds i inscrita al Registre
de la propietat com a finca independent, per destinar-la a la construcció i posada en
funcionament d’un Institut d’Educació Secundària. La descripció registral de la finca objecte
de cessió és la següent:
“PORCIÓN DE TERRENO situada en término municipal de Barberà del Valles, destinada
a equipamiento escolar, que tiene una superficie registral de nueve mil quinientos treinta y
ocho metros setenta decímetros cuadrados -. Linda: Norte, en parte con terrenos que fueron
titularidad del Institut Català del Sòl y en parte con la finca segregada que a continuación
se describe (letra "b") destinada a estación eléctrica; Sur, en parte con finca que también
será segregada y descrita en esta escritura (letra "c") y en parte con la confluencia formada
por las calles Pablo Picasso y Ronda del Oest; este, en parte con finca segregada que se
describirá bajo la letra "c" y en parte con resto de finca que se describirá bajo la letra “e”;
y oeste, en parte con finca segregada que se describirá bajo la letra "b" y en parte con la
confluencias de las calles Grugliasco y Pablo Picasso”.
La finca descrita pertany a l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en ple domini, a títol de
cessió, segons acta estesa en data 9 de setembre de 2010, i de posterior agrupació i
segregació, segons escriptura autoritzada en data 14 de gener de 2011 davant el notari
d’aquesta ciutat senyor Luis Pichó Romaní, amb el núm. 68 del seu protocol.
Inscripció: Figura inscrita, a nom de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en el Registre de la
Propietat núm. 5 dels de Sabadell, al tom 3.986, llibre 843 de Barberà, foli 201, finca 31.280,
inscripció 1a.

Referència cadastral: 6770241DF2967S0001IY (corresponent a la finca major de la qual
procedeix).
2..- Establir que la finca objecte de cessió s’ha de destinar a equipament escolar mitjançant la
seva construcció i ús per a tal finalitat.
A tal efecte, si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys o
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de cessió revertirà
automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en els termes que resulten de
l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni
de les Entitats Locals de Catalunya.
3.- Establir, així mateix, la resta de condicions següents, en relació a la cessió del bé
municipal objecte d’aquest acord:
a) La construcció de l’equipament escolar a què es fa referència podrà ser duta a terme per la
pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé
la prestació del servei educatiu en el mateix haurà d’efectuar-la únicament la Generalitat
de Catalunya.
b) El solar comprensiu de la finca cedida és apte per a la seva destinació com a equipament
escolar, d’acord amb la qualificació urbanística que li atorga el planejament vigent; no té
cap condicionant mediambiental i compta amb els serveis abastament d’aigua, evacuació
d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució
de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com amb la
instal·lació d’una estació transformadora d’energia –que en el supòsit de ser necessària
estaria ubicada fora del solar cedit–, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de
disposar-ne-, i dels vials que limiten amb el solar es troben pavimentades les calçades i
tenen encintades les voreres.
c) Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que
puguin afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir la seva
destinació a plena satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i
eliminant qualsevol obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.
d) La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per la
construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà
d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una obra d’especial interès o utilitat
municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència
d’obres com a conseqüència d’aquestes, així com per als tributs que puguin gravar
l’activitat educativa.
e) El cessionari podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta cessió per si mateix o per
terceres persones i pot establir els drets reals i les càrregues que consideri oportunes sobre
la finca cedida a favor d’organismes, entitats o empreses que estiguin participades, de
forma directa o indirecta, majoritàriament per la Generalitat de Catalunya. Així mateix, el
cessionari o el seu causahavent, podrà destinar la part del terreny no edificat i les

construccions aixecades en l’exercici del seu dret, a altres usos alternatius vinculats o
compatibles amb el d’equipament escolar, sempre que no limitin o condicionin el seu
norma desenvolupament.
SISÈ: Facultar la senyora alcaldessa de la Corporació municipal per a la signatura de la
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del què es disposa en el present acord.
SETÈ: Notificar aquest acord a la Direcció dels Serveis Territorials al Vallès Occidental, del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, amb expressió dels recursos que
procedeixin contra el mateix i tramesa de tota la documentació que, amb aquesta finalitat,
sigui demanada i/o requerida.
VUITÈ: Notificar-ho igualment a la Direcció d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya; i a la Unitat
municipal de Patrimoni.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________

INTERVENCIONS
Durant el debat del dictamen, per l’ordre que es transcriuen i previ a la votació d’aquest, es
van produir les intervencions següents:
Sr. Báez: De hecho es una modificación a una cesión que ya habíamos hecho o que ya
habíamos acordado en una sesión de Pleno de 26 de enero de 2011 y se trata de cambiar dos
puntos del acuerdo quinto, de esa sesión de pleno o de ese punto y aclarar el tema de la
construcción de la estación transformadora.
De hecho lo que pasa es que desde Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental nos
piden que cambiemos el punto segundo y tercero del acuerdo quinto porque nosotros le
damos el tratamiento de escuela y no de instituto.
La diferencia está en que las escuelas a los 30 años revierten y los institutos no revierte la
propiedad al Ayuntamiento. Entonces eso es lo que decía el punto segundo y el punto tercero,
que va estrechamente ligado con el segundo decía “La reversió de les construccions a favor
de l’Ajuntament ho serà en les condicions que facin possible continuar oferint el servei
educatiu, d’acord amb la normativa vigent.”
Evidentemente si no hay acuerdo... estoy leyendo ahora el acuerdo del pleno de enero,
evidentemente no tiene sentido ese punto tercero si no existe previamente el segundo que es
el de la devolución después de los 30 años, que sólo pasa, repito, en las escuelas. Sólo habría
devolución, que eso sí que sigue vigente en el caso de que no se destinara en cinco años a la
finalidad para la cual se cede.
Por lo tanto lo que hacemos es corregir eso y en segundo lugar corregir también o indicar,
porque en este caso sí que no era un error y estaba corregido, lo que pasa que ellos lo han
interpretado mal, en el plano es que la estación transformadora... que efectivamente sí va una
estación transformadora no estará dentro del instituto sino fuera del instituto y es lo que ahora
le hacemos constar.
Gracias.

Sr. Rivera: Molt breu.
Votarem a favor i com sempre que ens trobem en una tessitura com aquesta que és la de cedir
terrenys o espais o recursos perquè la Generalitat en aquest cas es posi en marxa aquest servei
que és molt necessari avui, segurament abans també, però avui és molt necessari. Doncs
recordar això, que estarem al costat de l’equip de govern per exigir quan abans millor la
Generalitat compleixi amb aquests compromisos.
Serà difícil perquè estem en un moment en què tenim un govern a la Generalitat que no para
de retallar serveis i drets i malgrat que tenim un govern central que tampoc no ajuda gaire,
ens podem trobar encara pitjor si és que el proper govern central el porta el Partit Popular.
Per tant, estarem al costat de l’equip de govern, com sempre.
Gràcies.
Sr. Ramon: Bé, nosaltres des de Convergència i Unió també votarem favorablement perquè
creiem que són bàsicament modificacions tècniques.
Vot favorable.
Sr. Fernández: Lo que quería decirle al Sr. Rivera es que el Partido Popular precisamente en
relación a educación tiene firmado un pacto de hace poco, que condicionó los presupuestos de
la Generalitat. Precisamente para que una de las inversiones prioritarias que deba realizar el
gobierno de la Generalitat sea en la construcción de la escuela Marta Mata y es precisamente
el Partido Popular y no su grupo el que firmó ese acuerdo.
Gracias.
Sr. Rodríguez: A veure, nosaltres, òbviament votarem a favor. Ja ho vam fer en el seu dia en
el mes de gener i, per tant, pensem que això simplement és una modificació sobre el que es va
aprovar i, per tant, el nostre vot continuarà sent favorable.
Sra. del Frago: Per al·lusions, molt breument, perquè tots som coneixedors del pacte i tots
treballem per la construcció de tots els equipaments educatius de la ciutat.
Sr. Rivera: El Sr. Fernández ens diu que al pressupost de la Generalitat està inclòs en la
partida per fer el Marta Mata, gràcies a aquest acord? No. Oi, què no?.
Gràcies.
Sra. del Frago: Per al·lusions, resposta 20 segons.
Sr. Fernández: Lo que quiero decir es que una de las prioridades de inversión futura será esa
escuela y además también el instituto que hoy se aprueba esa cesión. Eso es lo que quería
decir.
Gracias.

_____________________

9

DONAR COMPTE AL PLE

9.1

EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM.
1385, DE DATA 27 DE JUNY DE 2011, RELATIU A L'ESMENA ERRORS
DETECTATS AL DECRET 1343 DE DATA 11 DE JUNY DE 2011.

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1385, DE DATA 27 DE JUNY DE
2011, RELATIU A L'ESMENA ERRORS DETECTATS AL DECRET 1343 DE DATA 11
DE JUNY DE 2011.
Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 1385, de data 27 de juny de 2011, que en la part
resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:
"RESOLC:
Primer: Esmenar els errors detectats en el Decret núm. 1343, de data 11 de juny de 2011, de
l'Alcaldia Presidència, mitjançant el qual s'efectuen les delegacions en els/les tinents/es
d'alcalde i regidors/es, en els termes següents:
1. Respecte de les delegacions efectuades al tinent d'alcalde Sr. Antonio Báez Balbuena,
el punt 3 d'aquestes delegacions queda redactat del següent tenor:
“3.- La competència per dictar instruccions, resolucions o actes administratius, així
com formalitzar contractes i convenis, en matèria de gestió ordinària d’Urbanisme i
Planejament, Obres Municipals, Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Règim
Interior: procediments sancionadors, Recursos Humans (RRHH), Salut Laboral i
Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat Ciutadana i Policia Local, Protecció Civil,
Polítiques d’Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Espai Públic, Serveis
Municipals, Programa Especial Patrimoni Històric – Arquitectònic de Barberà del
Vallès, Secretaria General.”
2. Respecte de les delegacions efectuades al tinent d'alcalde Sr. Xavier Garcés Trillo, el
punt 6 de d'aquestes delegacions queda redactat del següent tenor:
“6.- La competència per al reconeixement d’obligacions derivades de les despeses
legalment compromeses excloent els derivats dels àmbits d’Urbanisme i Planejament,
Obres Municipals, Activitats, Mobilitat, Trànsit i Transport, Règim Interior:
procediments sancionadors, Recursos Humans (RRHH), Salut Laboral i Prevenció de
Riscos Laborals, Seguretat Ciutadana i Policia Local, Protecció Civil, Polítiques
d’Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, Espai Públic, Serveis Municipals,
Programa Especial Patrimoni Històric – Arquitectònic de Barberà del Vallès.”
S'afegeix un nou apartat:
"7 .- La competència per a l'ordenació de pagaments."
Segon: Introduir les correccions predites en el Decret núm. 1343, de data 11 de juny de 2011,

de l'Alcaldia Presidència, mitjançant el qual s'efectuen les delegacions en els/les tinents/es
d'alcalde i regidors/es, procedint a la seva publicació un cop incorporades aquestes.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple Municipal en la propera sessió que es
celebri."
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
9.2

EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM.
1393 AL NÚM. 1402, DE DATA 30 DE JUNY DE 2011, RELATIUS A LES
DECLARACIONS DE DEDICACIONS DELS REGIDORS.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 1393 AL NÚM. 1402, DE
DATA 30 DE JUNY DE 2011, RELATIUS A LES DECLARACIONS DE DEDICACIONS
DELS REGIDORS.
Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 1393 al núm. 1402, de data 30 de juny de 2011,
que en les parts resolutives que aquí interessen, es transcriuen a continuació:
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1393:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació exclusiva a les tasques municipals derivades de llurs càrrecs
del/de la tinent/a d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. Antonio Báez Balbuena.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 4.985,25 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
tinent/a d’alcalde esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a l’/la
interessat/da, amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la
secció de Recursos Humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1394:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació exclusiva a les tasques municipals derivades de llurs càrrecs

del/de la tinent/a d’alcalde d’aquesta Corporació, Sra. Cristina Conde Regidor.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 4.436,65 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
tinent/a d’alcalde esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a l’/la
interessat/da, amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la
secció de Recursos humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1395:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 30%, del/de la tinent/a d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. Xavier Garcés
Trillo.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 1.700,97 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
tinent/a d’alcalde esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a l’/la
interessat/da, amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la
secció de Recursos Humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1396:

"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 40%, del/de la tinent/a d’alcalde d’aquesta Corporació, Sra. Mónica Maya
González.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 1.915,63 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
tinent/a d’alcalde esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a la interessada,
amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de
Recursos humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1397:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 40%, del/de la tinent/a d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. Ignacio
Navarro Castro.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 1.915,63 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
tinent/a d’alcalde esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a la interessada,
amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de
Recursos humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."

DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1398:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 40%, del/de la regidor/a d’aquesta Corporació, Sra. Elvira Maza Martínez.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 1.891,83 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
regidor/a esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a la interessada,
amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de
Recursos humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1399:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 30%, del/de la regidor/a d’aquesta Corporació, Sr. Joan Colomer Gallego.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 1.242,53 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
regidor/a esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a la interessada,
amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de
Recursos humans i Intervenció.

Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1400:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 30%, del/de la regidor/a d’aquesta Corporació, Sra. Mercè Cuadrado Setó.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 1.242,53 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
regidor/a esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a la interessada,
amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de
Recursos humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1401:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 50%, del/de la tinent/a d’alcalde d’aquesta Corporació, Sr. Pere Ramon i
Nadal.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 2.595,14 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
tinent/a d’alcalde esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a la interessada,
amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de

Recursos humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1402:
"Primer: Declarar, amb efectes econòmics i administratius des del dia 11 de juny de 2011
inclusiu, la situació de dedicació parcial a les tasques municipals derivades de llur càrrec, en
un percentatge del 50%, del/de la tinent/a d’alcalde d’aquesta Corporació, Sra. Teresa
Colomer i Mur.
El règim retributiu d’aplicació a dita dedicació serà l’acordat pel Ple municipal en sessió de
data 29 de juny de 2011 que estableix una retribució mensual bruta de 2.577,29 euros bruts
amb dues pagues extres anuals del mateix import. Si no s’ha acreditat un any complert de
serveis en el moment del seu abonament, l’import de les pagues extres serà proporcional al
temps d’acompliment del càrrec.
Les retribucions s'actualitzaran anualment conforme el que estableixi la corresponent llei de
pressupostos.
Segon: Disposar a la secció de Recursos Humans de l’Ajuntament la tramitació dels
documents d’alta/cotització corresponents en el règim general de la Seguretat Social del/de la
tinent/a d’alcalde esmentat/da.
Tercer: Donar compte de la resolució present al Ple municipal i notificar-la a la interessada,
amb indicació dels recursos que procedeixin contra la mateixa, així com a la secció de
Recursos humans i Intervenció.
Quart: Donar la publicitat legalment oportuna a la present resolució."
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
9.3

EXP.: XXXX. DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM.
1429, DE DATA 5 DE JULIOL DE 2011, RELATIU A LES
DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1429, DE DATA 5 DE JULIOL
DE 2011, RELATIU A LES DELEGACIONS DE L'ALCALDIA EN LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Donar compte del decret d'Alcaldia núm. 1429, de data 5 de juliol de 2011, que en la part
resolutiva que aquí interessa, es transcriu a continuació:
"Primer: Delegar, conforme al marc legal establert, a la Junta de Govern Local l’adopció de
resolucions en les matèries següents:
- L’organització dels serveis municipals.

- La resolució de les sol·licituds de permisos sense sou al personal empleat de la Corporació.
- L'autorització del personal empleat de la Corporació per assistir a seminaris, cursets,
ponències, etc. quan aquestes comportin qualsevol classe de pagament a càrrec de la
Corporació Municipal.
- Resoldre les sol·licituds formulades pel personal de la Corporació sobre permutes,
comissions de servei i canvis de llocs de treball.
- Aprovar el quadre de vacances anuals i períodes de permisos de Nadal per al personal
empleat de la Corporació.
- Aprovar l'oferta d'ocupació municipal.
- La resolució de les sol·licituds d'excedències.
- La resolució de les sol·licituds de l'ajuda en concepte de borsa d'estudis.
- La resolució de les sol·licituds del premi per cessament anticipat.
- La resolució de les sol·licituds de segona activitat.
- Aprovació bases processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
- La resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial de l'administració municipal.
- Aprovació de les Autoritzacions i disposicions de despeses del pressupost excloent el
derivat de les contractacions i concessions que estiguin expressament delegades en els
regidors.
- Aprovació del resultat de la gestió econòmica dels serveis prestats per tercers. (Pàrquing Dr.
Moragas, Pàrquing SABEMSA, servei transport públic, zona blava...)
- Aprovació del calendari d'aportacions econòmiques a Organismes Autònoms i altres
entitats, escoltada la proposta efectuada pels mateixos, sempre que les aportacions i
subvencions constin dotades pressupostàriament de forma nominativa.
- Les contractacions i concessions de tot tipus competència de l'Alcaldia, excepte la concessió
de nínxols i columbaris del cementiri municipal i aquelles que estiguin expressament
delegades en els regidors.
- L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis la contractació o concessió dels quals hagi
estat també delegada a la Junta de Govern Local.
- L'aprovació dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no
expressament atribuïda al Ple, que posi fi a la seva tramitació municipal.
- L'aprovació dels instruments de gestió urbanística, que posi fi a la seva tramitació
municipal.

- L'aprovació dels projectes d'urbanització, que posi fi a la seva tramitació municipal.
- Aprovació bases, plecs i/o criteris d'actuació relacionats amb la concessió de premis, ajudes
i subvencions de qualsevol classe.
- Aprovació de les bases i els criteris de concessió, la subscripció de convenis i/o concessió
d’ajuts, aportacions, subvencions, col·laboracions i participacions a/amb organismes,
particulars, entitats, associacions i agrupacions de qualsevol classe, que no estiguin
expressament delegades en els regidors.
- Aprovació dels programes municipals, plans d'actuació, o programació d'activitats
específiques o de caire anual en els àmbits dels Serveis Personals, la Ciutadania i la
Participació (Cultura, Joventut, Esports, Benestar Social, Salut, Consum, Gent Gran,
Ciutadania i Civisme, Educació, Programa Igualtat Dones, Infància i Família, Atenció
població Nouvinguda, Participació Ciutadana).
- Aprovació dels programes municipals, plans d'actuació o programació d'activitats,
sol·licitud de subvencions i acceptació d'aquestes en els àmbits de promoció econòmica i
desenvolupament local, i comerç, turisme i mercats.
- Aprovació participació i aportacions programes de cooperació.
- Qualsevol altra qüestió que sent competència de l'Alcaldia Presidència i no resulti legalment
indelegable, puntualment, consideri aquesta oportú sotmetre-la a la consideració i/o resolució
de la Junta de Govern Local.
Segon: Donar compte de la resolució present al Ple Municipal en la propera sessió que es
celebri."
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________
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DONAR COMPTE AL PLE

10.1

EXP.: XXXX.
PRESIDÈNCIA.

DONAR

COMPTE

RESOLUCIONS

ALCALDIA

DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA PRESIDÈNCIA.
En compliment d'allò que estableix l'art. 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, es dóna compte referenciada al Ple Municipal de les resolucions adoptades per
l'Alcaldia Presidència, des de l'última sessió plenària ordinària, la relació de la qual consta en
l'annex 1.
EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT
_____________________

11.

MOCIONS D'URGÈNCIA.
_____________________

12.

PRECS I PREGUNTES.
_____________________

INTERVENCIONS
En aquest apartat, per l’ordre que es transcriuen, es van produir les intervencions següents:
Sra. Pérez: Hola, bona nit.
Ara parlàvem de donar compte de les dedicacions i retribucions dels regidors i li volia fer una
consulta al regidor d’Hisenda.
No sé molt bé com va el tema pagaments, ja saps que sóc nova, però hi ha algun dia establert
perquè els regidors i regidores de l’oposició cobrem assistència a Ple, si us plau. Perquè
entenc que el darrer Ple l’assistència que vam fer al mes de juny, un mes després encara no ha
estat cobrat i entenc que suposo que la resta de regidors i regidores de l’equip de govern sí
que han tingut el cobrament pertinent.
Sra. Albert: Bona nit.
Jo aquest intervenció la faré perquè penso que la persona que representa o que representava a
la Plataforma Ciutadana Per Barberà a la comissió de festes es mereix que consti en acta el
que jo ara vaig a explicar.
Farà dos anys es va aprovar una moció, precisament al mes de juliol amb 20 vots a favor on
es va aprovar que es constituís... bé, 20 vots a favor i Esquerra Unida i Alternativa, una
abstenció, ho dic per dir-ho tot, que no m’ho oblido a ningú. Es va aprovar que es constituiria
una comissió de festes, per la festa major, concretament, donat que aquell any, aquella festa
d’aquell mateix juliol i havia hagut gent que no havia quedat contenta, nosaltres vam
presentar aquesta moció, tots vam aprovar-la i es va constituir aquesta comissió per la Festa
Major de l’any anterior, no d’aquest.
En aquesta comissió quedava molt clar que es convocava a tots les associacions culturals,
associacions de veïns, associacions de comerciants, partits polítics, representants... no llegiré,
tothom la deu tenir.
Bé, el nostre representant que assistia en aquesta comissió va preguntar “què passa aquest
any, no es convoca la comissió? No, no ja us convocarem”. No se’ns va convocar i va arribar
el dia de la Festa Major i vam haver de sentir “home, mira la Plataforma tant interès que hi
hagi una comissió de festes i no ha assistit a cap reunió”.
A veure, jo aquesta intervenció la faig... tots els aclariments se m’han fet, tant per part de la
regidora anterior, com la regidora actual, com els tècnics i ha sigut un error, això s’ha
explicat, per tant, no necessito resposta, perquè m’ho crec, ha sigut un error en el que
normalment es convoca només a les entitats culturals i no es convoca als partits polítics i no
s’han convocat als partits polítics. I entenem que ha sigut un error, però volem que quedi i
consti en acta que el Sr. Joan Pastor i Poble no ha assistit en aquesta comissió perquè no se
l’ha convocat i per això faig aquesta intervenció al Ple.
I també voldria afegir que en aquests temes les persones que porten la responsabilitat política
haurien potser d’insistir en aquests temes, jo diria una mica delicats perquè estàvem en
campanya electoral i clar no es vol pensar res, però estàvem en campanya electoral, jo només
dic això. I la veritat, ens creiem que ha sigut un error, no necessitem cap tipus de contestació,

ens ho creiem. També és veritat que fins que s’ha arribat a l’esbrinament del tema... bé, s’han
hagut de donar alguns passos, jo no entro en detalls, ens ho creiem i punt. Però que siguem
una mica curosos amb aquestes coses perquè les persones tenen una trajectòria i el Sr. Joan
Pastor en té una i molt clara i tots la coneixem i jo en aquest moment faig aquesta intervenció
en nom de tota la seva trajectòria política i de la seva responsabilitat i del seu bon fer, vull
dir, tant quant ha sigut regidor a l’oposició, com ha sigut regidor quan ha portat una... llavors,
aquestes coses semblen que no tenen importància perquè és molt fàcil dir “no, mira, és que
ens hem oblidat”. Sí, és fàcil dir-ho i nosaltres ens ho creiem, repeteixo, però les
conseqüències a vegades... la persona es pot sentir malament. Suposo que cap partit polític ha
estat convocat en aquesta comissió.
I també vull afegir, que nosaltres hem sigut molt fidels al que vam presentar. I hem sigut, jo
diria, molts disciplinats en aquest tema. Jo crec que s’hauria, una mica de vigilar en aquests
detalls perquè... ja sé que errors en podem tenir tots, però que... eren moments delicats.
Res més, moltes gràcies i que consti en acta que el regidor no ha assistit perquè no se l’ha
convocat.
Sr. Garcés: Molt breument.
No hi ha una data exacta, però sí que l’habitual i el normal és que un termini de dos, tres
setmanes després de la celebració del Ple es pugui ja fer la transferència corresponent a tots
els assistents en aquest Ple municipal.
Això, no sé per quin motiu estem gafats amb aquesta transferència de juny perquè jo era
conscient, però se m’havia transmet des d’algun grup polític.
Tornarem a mirar demà què està passant perquè lògicament no és volgut aquest error i que
sabem des de que els últims... a principi de l’anterior legislatura també van haver-hi alguns
problemes i es van poder solucionar i durant més de tres anys i mig no va haver-ne cap
problema. Aquest Ple en concret, de fet us puc garantir que ja tinc preparat el pagament del
Ple d’avui per signar-lo demà, o sigui que això ja estava també previst en aquest sentit.
Com deia, tots els treballadors d’aquest Ajuntament, els 360 treballadors d’aquest
Ajuntament han cobrat la nòmina de juliol.
Sra. Maza: No, només aclarir algunes coses.
No donarem més informació que la que ja et van donar els equips tècnics, la nova regidora i
jo mateixa. Va ser un error perquè es va fer la convocatòria coincidint amb la valoració del
Carnestoltes i amb la qual cosa es va tirar del conveni del Carnestoltes i es va tirar del llistat
d’entitats.
Va ser un error, ho hem assumit totes les parts, ho hem dit i millorarem les comunicacions i la
convocatòria, però crec que aprofitant la pregunta, crec que és bo mencionar que aquesta
Comissió de Festa Major ha funcionat i ha sigut positiva, porta dos anys. Està en el procés de
maduració, de continuar caminant i de continuar progressant. Crec que és una bona amb la
que ens hem dotat per tal de planificar aquesta Festa Major i enguany hem pogut veure que hi
ha hagut nous formats com pot ser el pregó ciutadà, el sopar de ciutat, nou escenari d’entitats
que aquestes havien sortit en el si de la comissió de Festa Major, no aquest any, sinó l’any
passat i que s’han incorporat. Hi ha hagut més entitats que han participat d’aquesta Festa
Major i que arrel del 2009 que va haver-hi un problema, no arribar d’enteniment entre parts,
des d’aquell mateix, des de l’any següent l’espai entitats amb terrasses per les mateixes i amb
programació pròpia subvencionada pel departament de Cultura ha tingut un espai consolidat i
que no hi ha hagut problemes. Crec que va ser un moment desafortunat entre tots, però que
vam trobar la solució i que a més ens hem dotat amb aquesta Comissió de Festa Major, que
crec que és molt positiva per la ciutat i que el resultat els hem tingut amb aquesta Festa

Major.
Dir que aquestes entitats són madures i han sigut molt intel·ligents a l’hora de planificar
aquesta Festa Major perquè ha sigut la Festa Major que millor ha definit la nostra ciutat,
Barberà del Vallès. Ha sigut una Festa Major d’espai de trobada, de foment de la ciutat, de
referent de tot el teixit social, de tot el teixit que ha confluït durant aquestes activitats de caire
tradicional, de festa i de convivència.
Dir que a més, tenint en compte que aquest és el segon any també que hi ha hagut una
contenció de la despesa pressupostària, amb el qual totes les parts han volgut fer una feina
d’encaix que totes les activitats que les entitats promoguessin poguessin tenir un espai idoni,
adequat i central en la Festa Major.
Tornar a dir que millorarem les convocatòries i les comunicacions, però que la feina està feta.
_____________________

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 21:40 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu
folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números
al
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.
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